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DSB fortsætter med sidemandsoplæring og skoleundervisning
LPO S-tog har gentagne gange i den seneste tid forsøgt at få DSB til at
indse, at det ikke er smart med fortsat at køre med sidemandsoplæring.,
samt skoleundervisning. Ikke så længe, at vi har det nuværende
smittetryk i DSB.
Pt. er skolerne lukket ind til den 4. januar – men forventer, at lukningen
fortsætter.
Når det drejer sig om den offentlige uddannelse, er det operatørerne
som beslutter om undervisningen skal fortsætte eller ej.
Næste skolehold er pt. programsat til at starte op i starten af januar. Da
det er et skoleophold med eksamener, så må det godt køre som reglerne
er nu.
LPO S-tog er bekymrede over, at DSB ikke vil være med til at sætte kørsel
med lokomotivfører under uddannelse på pause.
Forklaringen med, at man ikke kan undvære de nye lokomotivførere –
klinger hult i en tid, hvor DSB har meldt ud, at vi er for mange.
Vi har rejst henvendelse til Dansk Jernbaneforbund.
Når det kommer til den lovpligtige efteruddannelse, har vi ligeledes
forespurgt, om ikke man skal søge en dispensering for udsættelse hos
Trafik -bygge og boligstyrelsen.
Alternativt kunne man prøve at undervise via Teams eller en anden
elektronisk platform – som man ser det på de videregående uddannelser.
Selv om, at DSB ikke er med på at finde løsninger på ovenstående, så skal
vi stadig selv tænke på at holde afstand, spritte af osv. Det kan være med
til at knække kurven på smittetrykket og dermed forhindre at kollegaer
bliver syge.
Ophold i ubetjent førerrum
Det er nu blevet kommunikeret til vores kollegaer hos S-togsrevisorerne,
at de ikke skal tage ophold i ubetjent førerrum, indtil smittetrykket af
faldet.

