BAIXES PER LA COVID-19
Donats els creixents casos de contagis de COVID-19, des de la Secretaria de Salut Laboral
de la USOC, hem decidit explicar com funcionen les baixes mèdiques en aquests casos.
En tractar-se d'una incapacitat temporal, és necessari el comunicat mèdic de baixa entregat
pel metge del Servei Públic de Salut.
Per rebre la baixa per la COVID-19 caldrà que la persona treballadora doni positiu en un test
d'antígens (SARS-CoV-2) que s'haurà de fer dins les primeres 24 hores a partir del moment
en què té símptomes de COVID-19. Quan es posi en coneixement als serveis sanitaris de la
quarantena o malaltia un cop ja començada i un cop ja s'és positiu, la baixa serà retroactiva i
no caldrà que la persona treballadora es presenti físicament al centre sanitari.
La quarantena serà de 7 dies en casos asimptomàtics o lleus i no caldrà allargar-la ni fer test
d'antígens en acabar-la si els símptomes (en cas d'haver-hi) han marxat 3 dies abans.
Només les persones que treballen en centres sociosanitaris hauran de realitzar-se un test
d'antígens en acabar els 7 dies de quarantena abans de tornar a treballar.
Per persones amb símptomes greus o immunosupressió la quarantena serà de mínim 21
dies, tot i que la baixa pot allargar-se fins a 30 dies naturals.
Segons les noves pautes de Sanitat, els contactes estrets SÍ vacunats (aquells que han estat
a menys de 2 metres de distància durant més de 15 minuts en 24 hores amb la persona
positiva) NO hauran de fer-la a no ser que: siguin contactes de la variant beta o gamma;
tinguin immunodepressió; o siguin contactes dels casos sospitosos de ser transmissió a
partir de visions. Pels contactes estrets NO vacunats la quarantena serà de 7 dies sempre
que no presentin símptomes durant aquest període.

Tot i no ser obligatori fer-se el test d'antígens si s'és vacunat quan s'és contacte estret de
persona positiva, es recomanarà sempre i es prioritzarà fer-se'n un en els 3 - 5 dies de l'últim
contacte en: persones de més de 70 anys; persones amb immunosupressió; dones
embarassades; personal sociosanitari; persones que cuiden de la persona positiva; persones
ja ingressades en centres sociosanitaris.
L'empresa, per facilitar la tramitació de la baixa als serveis d'atenció primària ha d'emetre un
informe en el qual s'acrediti la indicació d'incapacitat temporal en 2 casos: sospitosos o
confirmats de COVID-19 i els contactes estrets no vacunats de l'empresa; i la persona
treballadora amb sensibilitat a la infecció, sense possibilitat d'adaptar el lloc de treball o no
pugui tenir la protecció necessària per evitar el contagi.
A Catalunya tenim La Meva Salut, per on se sol·licitarà i tramitaran 2 còpies tant de la baixa
(que haurà de ser entregada a l'empresa màxim en un termini de 3 dies) com de l'alta (que
haurà de ser entregada a l'empresa dins les 24 hores següents a l'expedició)
automàticament per evitar col·lapsar els serveis sanitaris. Tant la persona treballadora com
l'empresa hauran de tenir una còpia. En cas que no es tingui l'informe i només l'SMS,
l'empresa podrà consultar la baixa telemàticament.
Esperem haver resolt tots els dubtes. Per qualsevol cosa, no dubtis en contactar amb la
USOC i et resoldrem qualsevol dubte!

