Secretaria d’Acció Sindical

USOC T’INFORMA
TREBALLADORS I TREBALLADORES ESPECIALMENT SENSIBLES
DAVANT L’EXPOSICIÓ AL SARS-CoV-2 (ACTUALITZACIÓ 13
D’ABRIL)
Davant la nova pròrroga de l’estat d’alarma amb les condicions que estableix el
Reial Decret 463/2020, us recordem les mesures que han de prendre les empreses
amb les persones treballadores especialment sensibles a l’hora de retornar al seus
llocs de treball.
Quines són les persones considerades de risc?
El Ministeri de Sanitat, amb les evidències científiques que disposava en data 23 de
març de 2020 va definir com a grups vulnerables per a COVID-19 les persones:
•

Diabètiques.

•

Les que pateixin malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió.

•

Malalties hepàtiques cròniques. (aquesta malaltia ja no hi surt en la versió
de 8 d’abril)

•

Malalties pulmonars cròniques.

•

Malalties renals cròniques. (aquesta malaltia ja no hi figura en la versió de 8
d’abril)

•

Immunodeficiències.

•

Càncer en fase de tractament actiu.

•

Embaràs.

•

Majors de 60 anys.
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Què pots fer si pertanys a un d’aquests col·lectius?
Has d’informar al servei sanitari del servei de prevenció de la teva empresa.
El servei de prevenció emetrà un informe* en què farà constar la especial
sensibilitat de la persona treballadora en relació a la infecció de coronavirus SARSCoV-2, i :
•

Establirà les mesures de prevenció, adaptació del lloc de treball i mesures
de protecció que cal aplicar (també es valorarà si és possible un canvi de
lloc de treball). o bé,

•

Determinarà que no es possible la adaptació del lloc de treball.

I si de l’informe es desprèn que no és possible l’adaptació del lloc de treball?
Els metges o metgesses del Sistema Públic de Salut (atenció primària) seran les
persones encarregades d’emetre la baixa i l’alta en tots els casos que es derivin
d’afectació pel Coronavirus (malaltia, aïllament o persones treballadors
especialment sensibles).
Quina quantitat econòmica percebré mentre duri la baixa?
La baixa que emetrà el metge de capçalera en tots els casos serà per contingències
comunes, ara bé, a través d’un procediment intern l’INSS el reconvertirà en
accident de treball als efectes de prestació econòmica.
S’abonarà el 75% de la base reguladora de la contingència professional.
Com puc tramitar el comunicat de baixa?
No cal anar presencialment al Sistema Públic de Salut. El comunicat de baixa, es
pot tramitar per tres vies:
•

Telemàticament a través del servei d’Econsulta del canal La Meva Salut. Us
hi haureu d’enregistrar com a usuari.
canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

•
•

Trucant al telèfon del CAP.
Si encara no teniu accés a La Meva Salut també podeu trucar al telèfon

2

Secretaria d’Acció Sindical

900 053723

He de tornar a la Mútua?
No. L’INNS farà arribar a la Mútua el comunicat de baixa perquè aboni l’import
corresponent al 75% de la base reguladora per continències professionals a les
persones especialment sensibles.
Quin organisme farà el seguiment de la baixa?
El Sistema Públic de Salut.

* Document elaborat pel Ministeri de Sanitat perquè les Mútues elaborin l’informe
per a persones especialment sensibles.
2- ESPECIAL SENSIBILIDAD
Logo del servicio de prevención

Logo del servicio de prevención
D./Dña.............................................................................................................................................
., no de colegiado/a ............................, con DNI..........................................., médico especialista
en medicina del trabajo del servicio de
prevención................................................................................................., informa que D./Dña.
.........................................................................................................................., con
DNI..................................., profesión/ocupación..........................................., cumple los criterios
del Procedimiento de actuación de riesgos laborales frente al nuevo coroanvirus (SARS-CoV-2)
del Ministerio de Sanidad, para ser considerado/a persona trabajadora con especial
sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, sin que haya posibilidad de
adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio o reubicación en
otro puesto exento de riesgo de exposición en la
empresa........................................................................................ Por todo ello, se considera que
debe pasar a situación de incapacidad temporal, desde el
dia...........................................................................
Lugar y fecha,
Fdo.
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Taula orientativa per determinar la vulnerabilitat d’una persona treballadora
davant el COVID-19. Inclòs en l’annex IV i V del document d’actuació per als serveis
de prevenció de riscos laborals davant a la exposició al nou coronavirus. Versió de
8 d’abril.
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