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Mundbindskrav fortsætter, dog med visse lempelser 
 
I går eftermiddag udsendte Transportministeriet en pressemeddelelse, der sprogligt 
kluntet, men detaljeret beskriver, hvordan kravene vil være til at bære mundbind/visir frem 
til den 1. september, hvor det bortfalder. Det er desværre endnu for tidligt at lægge 
mundbind eller visiret helt væk. 
 
Kort oplistet er de ændrede regler følgende fra mandag den 14. juni kl. 00:00 
 

• Passagerer og personale, der går eller står inde i toget, skal stadig bære mundbind eller 

visir. Dette kan fjernes så snart man er siddende. Vi skal altså stadig bære mundbind når vi 

eksempelvis billetterer i toget. Men eksempelvis ved toiletbesøg vil en passager skulle tage 

mundbind/visir på.  

• Mundbind/visir skal bæres ved ind- og udstigning af tog 

• Mundbind/visir behøver ikke længere blive båret på hverken stationer eller perroner 

• Fortsat krav om pladsbilletter i både regionaltog og IC/Lyntog 

Fra på mandag, den 14. juni, kan alle siddepladser i S-tog benyttes, og fra den 26. juni 
(samme dag som rejsepasset introduceres), ændres belægningsgraden igen til 100% - 
altså kan alle pladser i IC/Lyntoget igen reserveres.  
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i TPO gerne havde set, at man helt havde 
sløjfet kravet om mundbind/visir i tog for personalet, men i det mindste er der kommet en 
udløbsdato på, idet det nu vil være den 31. august, der er sidste dag hvor der er krav om 
mundbind eller visir. Selve mundbindsbekendtgørelsen er dog stadig lige håbløs. Enhver 
kan stadig fritage sig selv ved at påstå ”vejrtrækningsproblemer” eller lignende – og hvad 
er det så egentlig værd, al besværet? 
 
Vi synes også det er påfaldende, at eksempelvis tjenere på en restaurant eller ansatte i 
butik, eller gæster på barer nu åbenbart gerne må være stående uden mundbind, men i 
toget skal personalet stadig tage mundbind på, når vi arbejder. Det virker mærkværdigt, 
men det er så sådan det vil være, de næste godt 10 uger.  
Vi har dog en forhåbning om, at smittetal og vaccinationstal vil udvikle sig så gunstigt, at 
man kan fjerne mundbindskravet før udgangen af august, og det vil vi løbende være i 
dialog med DSB om hen over sommeren. 
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