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BOULEVARD UPDATE 
LOKOMOTIVFØRERPERSONALETS OMRÅDEGRUPPE S-TOG 

Årgang 14 nr.  5 

Reflektion over Corona: Nyhedsbrev nr #12
Sætningen: Hvis du ikke selv konkret er syg, skal du altså møde som aftalt…

Har medført en del henvendelser fra jer medlemmer, som af forsigtighedshensyn 
og efter aftale med egen læge, går hjemme. 

Efter dagens møde med direktionen, står det fast, at man stadig skal følge egen 
læges anvisninger og sundhedsmyndighedernes anvisninger i øvrigt.

DSB forsøgte at forklare, at man ikke skal blive hjemme, med mindre, at man har 
været i tæt kontakt med en Coronasyg person. Selvfølgelig gælder 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger stadigt. 

Reduceret drift fra mandag
Det er nu besluttet/dikteret fra Trafik og boligsstyrelsen, at vi går i reduceret drift 
fra mandag. For S-tog gælder, at det bliver ABC plan med 20 minutters drift (10 
min drift på Ringbanen) og intet natkørsel efter fredag/lørdag. 

Disse tjenester er nu lagt i PDS og derfor skulle de snarrest kunne ses i 
Driftsportalen. Denne køreplan betyder et betragtelig antal REO og her har LPO 
S-tog aftalt med DSB, at der kan sendes overskydende lokomotivførere hjem på 
CAM, så hold øje med Driftsportalen vedr. mandag og tirsdag i uge 13. 

3 partsaftale om lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere
Som du sandsynligvis ved, blev der indgået en aftale om, at virksomheder kunne 
på lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere frem for at afskedige 
dem.

Selve aftalen og forklaring kan findes på FH’s hjemmeside p fho.dk

DSB har fået bekræftet, at overenskomstansatte i første omgang er omfattet af 
denne mulighed. Dette skyldes overgangen til den private overenskomst. 

Der er stadigt mange uafklarede spørgsmål i forhold til hvilke vilkår der kommer til 
at gælde. 

Derfor vil vi ikke spekulere i disse pt. men I skal vide, at vi har en del 
korrespondence med både Dansk Jernbaneforbund, FH og DSB i disse timer. 

Der kommer mere nyt i starten af næste uge, når vi ved noget mere om proces 
mv. 

Husk at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger og på pas på dig selv!
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