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Den 22. december annoncerede ledelsen i DSB S-tog, at der var
skaffet nye og bedre desinfektionsservietter som var klar til
udlevering. Allerede samme dag skrev vi til Jens Jørgen og udbad
os, at man huskede på aften/weekendholdet og deres adgang til de
nye servietter. Dette kvitterede Driftschefen for.
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Nu skriver vi den 11. januar, og der har endnu ikke været aftenåbent
i forretningsstøtte. Vi ved, at der op mod jul blev forberedt
aftenåbent, fra kollegaer, som gik i forretningsstøtte – så hvorfor det
ikke lykkedes vides ikke.
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Vi har flere gange efterfølgende skrevet og ringet til Driftschefen og
påmindet, at der stadig ikke har været nogen udlevering til
aftenholdet.
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Nu siger rygtet så, at man er løbet tør – men, at man har sikret nogle
få pakker til S-togs lokomotivførere. Hold øje med din mail, hvis du
mangler.
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Jens Jørgen, blev her til morgen endnu engang forholdt, at det ikke
er godt nok, at virksomheden ikke har sikret adgang til ordentlige
desinfektionsservietter til alle. Til det, var svaret let undrende, da
man ikke kunne genkende nogen udfordringer!! Man troede, at alt
fungerede!!
LPO S-tog er forundrede over, at det ikke har haft en større fokus.
Samtidigt gjorde vi i øvrigt opmærksom på, at der i løbet af
weekenden ikke havde været mundbind.
Der er tilsyneladende en nødprocedure ved manglende mundbind.
Det er ikke lige en procedure vi er bekendte med, men der skulle
være en beskrivelse på vej ud til jer.
Fokonløsning på vej
LPO S-tog forventer, at der inden for kort tid, bliver meldt en
Fokonkode ud til brug for registrering af forsinkelse grundet
desinfektion af førerrummet.

