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Mundbindskrav lempes. Men for hvem?
I går aftes mødte de politiske partier til forhandlinger om yderligere lempelse, af de
restriktioner i forbindelse med Corona, som vi nu har levet med i snart et år.
Heldigvis ser situationen med hospitalsindlæggelser, smittetal, smitteopsporing og
vaccinationer ud til, samlet set, at man fra både sundhedsfaglig og politisk side, endelig er
klar til at lempe væsentligt på restriktionerne.
Som man har kunnet læse i netmedierne her til morgen, er der enighed om en kraftig
lempelse af mundbindsrestriktionerne. Kunderne i togene behøver fra på mandag ikke
længere at have mundbind på, når de sidder ned. Så meget ved vi.
Men da den nye bekendtgørelse endnu ikke er klar, men først forventes klar i aften eller i
morgen, er det endnu for tidligt at sige præcist, hvad aftalen kommer til at betyde for os,
der arbejder i togene og på perronerne.
Vi ved endnu ikke, om aftalen betyder, at vi kan tage mundbindet eller visiret af, når vi
billetterer kunderne inde i toget, om kunderne skal have mundbindet på, når de går ind og
ud af toget, går på toilettet etc.
Vi forventer dog, at dette er afklaret senest i morgen. Derfor skriver vi ud igen, når vi
kender de præcise konsekvenser af aftalen.
Vores forventning og anbefaling til DSB i forhold til pladsbilletter er dog, at vi beholder
kravet om pladsbilletter i fjern- og regionaltog, og at vi inden få uger, går op til 100%
kapacitet i IC- og Lyntogene. Men altså stadig uden stående kunder i toget. Dette forventer
vi også at kunne sige noget nærmere om i morgen.
Men den gode nyhed er altså, at der nu er håb om, at vi ikke længere behøver at diskutere
med kunder, der ikke vil overholde mundbindskravet, og som, som konsekvens af en
absurd og decideret håbløs mundbindsbekendtgørelse, har kunnet fritage sig selv helt
konsekvensfrit for mundbind eller visir.
På bestyrelsens vegne,
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