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Årets sidste medlemsinfo fra et meget specielt år 

 
Året 2020 er et år mange af os glæder sig til at lægge bag os. Selvom det er et år mange 
gerne vil glemme, er det formentlig alligevel et år vi alle kommer til at huske, så længe vi 
lever. For selvom der er sket mange triste ting i kølvandet på pandemien, har Corona også 
fået mange af os til at tænke over værdien af det, der er blevet taget fra os. 
Coronapandemien har gjort, at ikke meget har været som det plejer i snart lang tid, og det 
har fyldt vores liv med afsavn, utryghed og bekymringer.  
 
Men heldigvis har 2020 også tændt håb. Håb - og tro på, at 2021 vil blive et bedre år, hvor 
vi kan tale muligheder i stedet for restriktioner og begrænsninger. Ikke kun når det handler 
om Corona, men også andre vigtige områder for togpersonalet. 
 
Vi har en klar forventning om, at vi som samfundskritisk nøglefunktion af den danske 
infrastruktur, vil modtage tilbud om vaccination mod Covid-19 før den øvrige del af 
befolkningen, men selvfølgelig efter de ældre, sygehuspersonale og andre personer i 
sundhedsvæsenet er blevet tilbudt forinden. 
 
Vores håb og forventning er, at vi vil få tilbuddet inden vinteren er omme. TPO vil presse 
på for at togpersonalet prioriteres. For 2020 viste os også, at vores uniform på ingen måde 
beskytter os mod at blive ramt af Coronavirus.  
Kort inden jul blev mange S-togsrevisorer, sammen med en del lokomotivførere fra S-tog 
og enkelte togførere, pludselig smittet med Coronavirus. Som følge heraf er der nu indført 
krav om mundbind overalt på KH, undtagen når man sidder ned. 
 
Mange af dem, der blev ramt inden jul, ligger stadig syge med Covid-19 – enkelte endda 
alvorligt. TPO vil gerne ønske jer rigtig god og hurtig bedring. Vi tænker alle på jer og 
glæder os til I kommer tilbage. 
 
TPO ønsker alle et godt nytår, og med særlig tanke til jer, der er sygemeldt med Covid-19 
samt selvfølgelig jer, der holder Danmark kørende på jernbaneskinnerne i aften. 
 
GODT NYTÅR! Vi ses i 2021 
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