IMAKimiit tusagassiutinut nalunaarut
Ulluni makkunani Naalakkersuisut aammalu kommunit ataasiakkaat covid – 19 pillugu
tusagassiutitigut nalunaaruteqaqattaarput qanoq sillimaniarnikkut inissisimanissatsinnik.
Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen tusagassiutinut nalunaaruteqarami oqarpoq meeqqat
atuarfii matuneqassanngitsut suli aarlerinartumi inissisimanngimmata, aammalu kommunit
atuarfiit aqutarimmatigit akisussaaffik tassunga tunngatillugu kommuniniittoq.
Ilaatigut inassutigineqarpoq inuit 100 sinnerlugit katersuuffii pinaveersaaqquneqartut tamannalu
pillugu ilinniartitsisorpassuit ernumapput meeqqat atuarfii matuneqanngimmata.
Ilinniartitsisorpassuit ernumapput makku ilaatigut tunngavigalugit, atuartoqarsinnaasarmat
timikkut sanngiitsunik aammalu ilinniartitsisut ilaqutaqarput sanngiitsunik, allatulli suliffiit allat
assigalugit angerlarsimallutik sulisinnaanatik aammalu aasaanerani taamaallaat isumaqatigiissutit
malillugit feriarsinnaallutik.
Sulisitsisut kaammattorumavagut ilinniartitsisunut piaartumik erseqqissumik
nalunaaruteqaqqullugit sooq atuarfiit ammatiinnarneqarnersut aammalu ilinniartitsisunut
sanngiitsunut erseqqissumik qanoq inissisimanissaannik piaartumik nalunaaruteqaqqullugit.
IMAKimiit pingaartillugu oqaatigerusupparput covid – 19 pillugu Naalakkersuisut aammalu
kommunit innersuussutaat malinneqassammata.
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Pressemeddelelse fra IMAK
I disse dage har vi fra Naalakkersuisut og kommunerne fået oplyst om hvordan vi skal forholde os
med hensyn til forholdsreglerne omkring covid – 19.
Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har ved et pressemøde meddelt at skolerne ikke skal
lukkes fordi de ikke er i risikogruppen, og da kommunerne har det overordnede ansvar for
folkeskolerne, er beslutningen om skolerne skal lukkes hos kommunerne.
Blandt indstillingerne der blev fremlagt, står at alle forsamlinger med over 100 personer frarådes
kraftigt, på baggrund af denne udmelding har mange lærere udtrykt bekymring over at skolerne
fortsat er åbne.
De mange bekymringer lærerne har, har grundlag i at mange elever kan være fysisk svagelige
desuden er der lærere der har familiemedlemmer som er svagelige og at lærerne som andre
faggrupper ikke kan arbejde hjemmefra samt jf overenskomsterne kan lærerne kun afholde ferie i
skolernes sommerferie.
Vi vil fra IMAK opfordre arbejdsgiverne om at melde klar besked til lærerne om hvorfor skolerne
fortsat holdes åbne og give de svagelige lærere klar besked om hvordan de skal forholde sig under
disse omstændigheder.
IMAK finder det vigtigt at understrege at indstillingerne fra Naalakkersuisut og kommunerne
vedrørende covid – 19 skal følges.
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