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Dramatisk stigning i Covid-19-positive hos S-togsrevisorerne 

 
Vi havde håbet vi kunne udsende en fredelig julehilsen i dag. Det kan vi ikke. For cirka ¼ 
af korpset af S-togsrevisorerne, er i de seneste dage konstateret positive for Covid-19. Det 
er alvorligt og situationen er meget kritisk. Der er også en tydelig stigning i smittede blandt 
lokomotivpersonalet hos S-tog. 
 
TPO og LPO-S anmodede i går på den baggrund om et ekstraordinært møde i 
HovedSamarbejdsUdvalget, HSU, som blev afholdt i dag. 
Derfor tages der nu ret drastiske skridt for at forhindre mere smittespredning mellem 
personalegrupperne, særligt på KH: 
 

• Lokomotivpersonale fra S-tog flyttes allerede i dag fra stuen på 1. sal hos S-

togsrevisorerne til andre lokaler i Bernstorffsgade. Arbejdet er udført  

• Instruks fra ledelsen om at S-togsrevisorerne lader sig hurtig-teste dagligt 

indtil videre på KH – helst i begyndelsen af tjenesten 

• De kritiserede spritservietter fra 3M udskiftes hurtigst muligt med en anden 

type, da kvaliteten ikke er god nok 

• Flere tiltag og restriktioner kan sættes i værk, såfremt der ikke sker bedring 

de nærmeste par dage 

Til gengæld lader det til, at de tiltag vi blev enige med ledelsen om i forrige uge, har haft en 
god effekt. Der er generelt færre på stuerne hvilket også var hensigten. 
 
Der er udsendt en sms fra underdirektøren for Drift i dag. Den er kun udsendt fordi 
situationen er så alvorlig som den er. Vi har alle et ansvar og en mulighed for at gøre en 
positiv forskel ved at overholde kravene fra sundhedsmyndighederne om afstand, hygiejne 
mv. Det mest kollegiale du kan gøre lige nu, er helt at undlade at give hånd, krammere mv. 
og lade være med at ”klumpe sig sammen” på stuer, rygeområder el.lign. Og spritte bordet 
af til den næste kollega, der sætter sig. 
Hold afstand og spar ikke på spritservietter til at tørre borde mv. af med på stuerne. Så kan 
vi forhåbentlig få nedbragt smitten hurtigt igen.  
 
Pas særlig godt på dig selv og din kollega denne jul. TPO ønsker alle vores medlemmer 
en glædelig jul og ønsker god bedring til alle Coronaramte kolleger! 
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