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Mundbind/visirkrav genindføres fra midnat i kollektiv transport for alle 
over 12 år. Men fortsat med mulighed for den enkelte passager at fritage 
sig selv for kravet af ”helbredsmæssige årsager” 
 

Der har i dag været afholdt EXO-HSU, hvor det kommende krav om mundbind i kollektiv 
transport har været drøftet mellem direktionen og de faglige repræsentanter. 
 
Det nye ved kravet om mundbind i kollektiv transport, er, at det nu er blevet muligt at 
fritage personalet for kravet, såfremt virksomheden kræver gyldigt Coronapas af sine 
ansatte, ligesom denne lempelse også er blevet muligt i detailhandelen. 
 
De praktiske foranstaltninger er dog endnu ikke afklaret, ligesom DSB’s ledelse mangler 
endelig afklaring af, om det vil være tilstrækkeligt med stikprøvevis kontrol af 
Coronapasset, eller om det skal tjekkes dagligt af hver enkelt inden tjenesten påbegyndes. 
Dette vil i så fald give så store logistiske udfordringer at det I så fald næppe vil blive 
aktuelt, men vi er fortrøstningsfulde med at dette kan løses. 
 
Det skal også afklares hvilke konsekvenser det vil have for den enkelte medarbejder, hvis 
man ikke overholder kravet om Coronapas og disse konsekvenser skal meddeles for de 
ansatte inden reglerne træder i kraft.  
 
Indtil dette er afklaret nærmere i løbet af de næste par dage, skal vi alle følge kravet om 
mundbind på stationer, perroner samt i toget, medmindre man sidder i et aflukket rum 
uden kunder, og DSB skriver selv ud til personalet med nærmere instruks om dette i dag 
ligesom man igen vil kunne få mundbind/visir i servicebutikkerne.  
På mødet i dag tilkendegav parterne, at det har meget høj prioritet at få afklaret disse 
udeståender, sådan at en Coronapasordning vil kunne træde i kraft i DSB. Vi forventer 
derfor afklaring om dette indenfor de nærmeste dage. 
 
I den nye bekendtgørelse om krav af mundbind eller visir i kollektiv er der dog, indtil 
videre, stadig mulighed for, at den enkelte passager kan fritage sig selv fra brugen af 
mundbind. For at undgå konflikter om dette med passagerer, opfordrer vi til en lempelig 
tilgang til dette. Tænk først og fremmest på din egen sikkerhed og din ret til en tryg 
arbejdsdag. 
På bestyrelsens vegne, 
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