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Mundbind fra på lørdag… 
 
Siden statsministerens pressemøde, hvor det blev meldt ud, at alle i den 
kollektive trafik og på stationer mv. skulle bære mundbind – hele tiden, 
har LPO S-tog forsøgt at få DSB til at udsende hvilke retningslinjer 
lokomotivførerne på S-tog er underlagt, når der skal fremføres tog.  
 
Det er i skrivende stund ikke sket. Det eneste man kan finde er en kort 
beskrivelse på abc.dsb: 
 
Fra	Transportministeriets	pressemeddelelse: 
"Kravet om mundbind eller visir gælder alle passagerer over 12 år. Nogle 
voksne vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om 
mundbind eller visir. Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, 
letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og 
ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Kravet omfatter også 
passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og 
privat taxikørsel. 

Kravet om enten mundbind eller visir gælder også for medarbejderne 
herunder buschauffører og billetkontrollører, når de er i kontakt med 
rejsende/kunder. 

Befinder medarbejderne sig i et aflukke, hvor passagerne/kunderne ikke har 
adgang, fx i førerrummet på et tog, er der ikke krav om at bære værnemidler 

På dagens ekstraordinære HSU møde, blev kravet om retningslinjer 
gentaget.  
 
DSB afventer den bekendtgørelse, som kommer til at beskrive det 
påbud, som regeringen har indført i forhold til, hvordan selskaberne skal 
håndtere kunder uden mundbind. Det er også aktuelt for os på S-tog, da 
vi oftest er alene i togene. Vi skal dog på ingen måde ud og agere 
”mundbindspoliti”. Der er tale om en politimæssig opgave.  
 
DSB er også i gang med at undersøge mulighederne for visir, som muligt 
værnemiddel for os lokomotivførere. 
 
Servicebutikken vil fremover have døgnåbent, for at sikre adgangen til 
mundbind.  
 
Men vi mangler altså stadig nogle klare retningslinjer for hvordan DSB 
ser os lokomotivførere efterleve påbuddet.  
 
Hold øje med Coronanews i mailboksen, da det vil være her overstående 
vil blive beskrevet.  
 


