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Kære medlemmer. 
 
Hermed nyhedsbrev fra bestyrelsen. 
 
 
Corona/Covid-19: 
 
Bestyrelsen følger udviklingen tæt og er dagligt i kontakt med TPO vedr. Corona/Covid-19 og TPO udsender 
næsten dagligt informationer ud omkring krisen. 
 
Bestyrelsen opfordrer jer alle til at tilmelde jer maillisten via TPOs hjemmeside www.tpo-dsb.dk, hvis I ikke 
allerede har gjort det. 
 
Vi oplister de væsentligste informationer herunder: 
 
Bemanding: 
TPO har indgået aftale om at suspendere bemandingsaftalen indtil i første omgang d. 27. marts 2020. 
 
Korrigering: 
TPO er blevet spurgt, om vi ville suspendere korrigeringsaftalen, for så vidt angår korrigering 8 dage før. 
Dette har vi i første omgang afvist, men vi har opfordret tjenestefordelingen til at tage fat i den enkelte, 
såfremt de har ønsker om at korrigere i tjenestefordelte tjenester. 
 
Hjemmereserver: 
DSB udsendte nyhedsbrev #9 den 16. marts 2020, hvori de beskriver muligheden for at afholde rådigheder i 
hjemmet. 
Desværre har flere kolleger oplevet at dette - ved kontakt til Her & Nu disponeringen - er blevet afslået. 
TPO har derfor rettet kontakt til Her & Nu, og er blevet lovet, at Her & Nu er blevet instrueret i, at dette 
gælder alt kørende personale, togførere inklusive. 
Vi forventer, at DSB udsender opdaterede retningslinjer omkring dette snarest. 
  
Sygemeldinger: 
Desværre har flere kolleger oplevet at føle sig presset på arbejde, selv om de følte sig syge. 
Dette er naturligvis aldrig i orden. 
Naturligvis skal man ikke møde på arbejde, hvis man er syg. Dette er TPO og ledelsen enige om. 
 
Børneguider: 
Vi har endnu ikke hørt mere om yderligt ændrede retningslinjer vedr. kørsel med børneguide. 
De nuværende retningslinjer er, at man har inddraget den ene kupé i FF-afdelingen for at sikre så stor 
adskillelse af børnene som muligt. 
TPO er i løbende dialog med ledelsen omkring børneguidekørsel.  
 
Corona-hjemmesider: 
Denne tid giver mange spørgsmål. Nogle spørgsmål er der svar på, andre spørgsmål skal der findes svar på, 
efterhånden som de kommer. 
 
Myndighederne har oprettet hjemmesiden www.coronasmitte.dk, hvor de har samlet relevant information. 
 
FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation, tidligere LO) har også på deres hjemmeside: www.fho.dk 
sammenfattet en dynamisk vejledning vedrørende generelle rettigheder og pligter for lønmodtagere under 
denne krise. 
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Afstemning, satellithold Ålborg: 
 
På lokalgruppemødet fremkom et forslag om ændret holdstruktur i satellithold, Ålborg. 
Forslaget er blevet sendt til kollegerne i de berørte hold, som nu stemmer om forslaget. 
Afstemningen løber frem til d. 24. marts 2020 kl. 15.00, hvorefter bestyrelsen vil offentliggøre resultatet. 
 
  
Evaluering af børneguidehold 
 
Der blev d. 10. marts 2020 afholdt evalueringsmøde vedr. BGU-holdet mellem den lokale ledelse, Erik 
Christensen, tjenestefordelingschef, og bestyrelsen. 
Alle var enige om, at der er to fælles mål for forretningen, tjenestefordelingen og lokalgruppen.  
 
Nemlig at: 

• BGU-ture skal struktureres for at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, så vi kan minimere 
følelsen af forfordeling af BGU-ture. 

• Det skal være muligt at tjenestefordele ud fra strukturen. 
 
Vi var samtidig enige om, at BGU-holdet består i K20 og vi har aftalt, at vi vil mødes igen og drøfte evt. nye 
eller andre tiltag for at sikre netop de to ovenstående punkter frem mod K21. 
 
På mødet, som – alt efter, om det er tilrådeligt, at vi mødes - skal afholdes i maj måned, vil 
tjenestefordeling, forretning, lokalgruppe og planlægning være til stede for at drøfte disse nye tiltag. 
Om det bliver et hold eller en anden strukturering er for tidligt at sige, men vi har alle givet håndslag på, at 
vi fordomsfrit vil drøfte mulige løsningsforslag. 
 
 
Kontordage for bestyrelsen: 
I denne tid afholder bestyrelsen sig fra at afholde kontordage på lokalgruppens kontor. 
Men vi er at træffe pr. SMS, e-mail og telefon. 
  
 
 
 
Til slut vil bestyrelsen komme med følgende opfordring: 
 
Især i denne tid, er det meget vigtigt, at vi passer ekstra godt på os selv, vores pårørende og hinanden. 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Lasse D Thorsøe 
Formand 
Togpersonalets Lokalgruppe Århus 
 


