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Rengøring førerrum. 
Vi har fået rigtig mange henvendelser omkring dette emne. Det fylder 
også en del på Facebook.  
 
Vi har derfor haft spørgsmålet oppe og vende på HSU af flere omgange.  
 
Vi har nu fået indblik i den kontrakt der er udarbejdet med ISS, hvori der 
står, at fra den 23. marts 2020, har der været sprittet af i førerrum i 
forbindelse med den daglige rengøring.  
 
Vi har også talt med den ansvarlige leder på området, som ved selvsyn 
har været ude og se ISS arbejde (i KAC). Det er også denne leder som 
rejser kritik over eventuel manglende rengøring overfor ISS.  
 
Da ISS (lidt ligesom os selv) gerne vil have konkrete henvendelser, så må 
du meget gerne sende eventuelle billeder af mangelfuld rengøring, med 
tidspunkt og litra nr. til os. Så skal vi nok videreformidle. Send til 
tblund@djtr.dk  
 
Vi har i dag rejst fokus på siderne af førerbordet og solgardinet som 
områder, der skal opprioriteres rengøringsmæssigt, da mange af os har 
kontakt med disse flader flere gange dagligt.  
 
Vi har samtidigt udbedt os, at man inddrager vores 
arbejdsmiljørepræsentanter i dette arbejde.  
 
Desinfektionsservietter 
Som alle ved, så har håndteringen af disse, ladet meget tilbage at ønske. 
DSB er simpelthen ikke gode nok til at sikre, at vi frontmedarbejdere 
holdes med desinfektionsservietter til vores arbejdsdag.  
 
Der har været mange undskyldninger, men det er DSB egne systemer for 
kvalitetskontrol, som halter. Det er DSB’s ansvar at holde deres 
medarbejdere forsynet med værnemidler.  
 
Senest havde vi i går, hvor LPO S-tog kl. 06:05 gør arbejdsmiljøchefen 
opmærksom på, at de udleverede servietter, sandsynligvis ikke 
overholder den standard, der er krævet for at være desinficerende. Først 
med dagens Coronannews kl. 15:45 bliver dette meddelt til 
medarbejderne. Det er under al kritik.   
 
Denne kritik er rejst på dagens HSU-møde overfor den samlede 
direktion. 
 
 


