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1 Introducció
Igual que en les fases anteriors, en l’actual fase cal que tots els agents amb responsabilitats
sobre la salut de la població (treballadora i no treballadora) col·laborin per fer front a la
pandèmia de COVID-19.
La raó de ser i la funció essencial dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) és
assessorar i recolzar les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut dels
seus treballadors. Aquesta obligació empresarial continua en les circumstàncies actuals i
per tant, també, la funció que pertoca als SPRL.
En aquest context, els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) han tingut i tenen un
paper essencial, adaptant, això sí, les seves activitats a les circumstàncies i necessitats
actuals en cooperació amb les autoritats sanitàries i serveis de salut pública, en benefici
dels seus propis treballadors, dels treballadors de les empreses a les qual donen servei
amb l’objectiu general d’evitar contagis i ajudar a controlar la transmissió de la malaltia.
Aquesta actualització de la guia no entrarà en temes que ja estan tractats en altres
documents oficials (i als quals es farà referència quan calgui) sinó que pretén aclarir les
actuacions (algunes voluntàries, altres no) a desenvolupar pels SPRL i respondre a
possibles dubtes.
La cooperació i actuació dels SPRL ve avalada per la normativa vigent, en especial per:


Rd 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció. L’article 38, de col·laboració dels serveis de prevenció amb el Sistema
Nacional de Salut, estableix que:
1. D’acord amb el que estableixen l’article 10 de la Llei 31/1995, de prevenció de
riscos laborals, i l’article 21 de la Llei 14/1986, general de sanitat, el servei de
prevenció ha de col·laborar amb els serveis d’atenció primària de salut i
d’assistència sanitària especialitzada per al diagnòstic, el tractament i la
rehabilitació de malalties relacionades amb el treball, i amb les administracions
sanitàries competents en l’activitat de salut laboral que es planifiqui. Les unitats
responsables de salut pública de l’àrea de salut, que defineix la Llei general de
sanitat, són les competents per a la coordinació entre els serveis de prevenció que
actuïn en aquesta àrea i el sistema sanitari. Aquesta coordinació ha de ser
desplegada per les comunitats autònomes en l’àmbit de llurs competències.
2. El servei de prevenció col·laborarà en les campanyes sanitàries i
epidemiològiques organitzades per les Administracions públiques competents en
matèria sanitària.



Rd 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre
l’organització de recursos per desenvolupar l’activitat sanitària dels serveis de
prevenció.

4 de 20

Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de
COVID-19

L’article 3, que tracta de les activitats sanitàries dels serveis de prevenció, en el seu
punt i) indica com activitat, col·laborar amb el Sistema Nacional de Salut, tal i com
estableix l’article 38 del Reglament dels serveis de Prevenció.
En el punt k) indica com activitat, participar en qualsevol altra funció que l’autoritat
sanitària li atribueixi en el marc de la col·laboració establerta en els articles 38 i 39
del Reglament dels Serveis de Prevenció.
També cal tenir en compte el document Procedimiento de actuación para los Servicios
de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2 del
Ministerio de Sanidad.
En qualsevol activitat que dugui a terme el servei de prevenció s’ha de tenir en compte, en
primer lloc, la seguretat i salut dels propis treballadors, aplicant les mesures establertes per
la normativa de prevenció de riscos laborals i les recomanacions de les autoritats sanitàries
i de salut pública.
En el context actual hi ha una gran quantitat de guies, procediments i documentació que
canvien ràpidament amb el temps. En cas de dubte, els SPRL seguiran les indicacions del
Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral (SCASL), de la Sub-direcció General
de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública. També cal tenir en compte
l’assessorament que donen les Unitats de Salut Laboral (USL) distribuïdes pel territori
(veure adreces de contacte a l’annex 3).

2 Definicions
L’actual situació comporta canvis en la gestió de casos i contactes. En aquesta fase és
important la detecció precoç de qualsevol persona que pugui tenir infecció activa i que
pugui transmetre la malaltia així com la identificació i seguiment dels contactes estrets per
tal d’evitar un increment en el nombre de casos.
Segons el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus
SARS-CoV-2 de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):
 Cas sospitós d’infecció: qualsevol persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria
aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d’altres, amb febre, tos
o sensació de manca d’aire. Altres símptomes atípics com la odinofàgia, anòsmia,
agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d’altres, poden ser
considerats també símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri
clínic.
A tot cas sospitós d’infecció pel SARS-CoV-2 se li ha de fer tan aviat com sigui possible
una PCR o un test ràpid antigènic (el test ràpid antigènic està indicat sempre i quan la
simptomatologia sigui recent, de 5 dies o menys) . Si la prova és negativa i hi ha alta sospita
clínica de COVID-19 s’ha de:
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- fer una PCR amb mostra nasofaríngia si s’havia fet un test ràpid antigènic
- repetir la PCR abans de 48h, també amb mostra nasofaríngia, si s’havia fet una PCR
i actuar d’acord amb les indicacions del Procediment d’actuació enfront de casos
d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2
 Cas confirmat amb infecció activa:
- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva o test antigènic
positiu.
- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat positiu a
IgM per serologia d’alt rendiment (no per test ràpids) o immunocromatografia (en aquest
cas, però, cal descartar que no es tracti d’un resultat d’IgM falsament positiu).
- Persona asimptomàtica amb PCR positiva o test antigènic positiu amb IgG negativa o no
practicada.
 Cas confirmat amb infecció resolta: Persona asimptomàtica amb serologia IgG
positiva independentment del resultat de la PCR o del test antigènic.
 Cas probable: Persona amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i
radiològic compatible amb COVID-19 i amb resultats de PCR o test antigènic negatius,
amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, ja sigui en l’àmbit de centres tancats o
en l’àmbit familiar, o els casos sospitosos amb PCR no concloent. Per al maneig de
casos probables es seguiran les mateixes indicacions que per als casos confirmats.
 Cas descartat: Cas sospitós amb PCR negativa o test antigènic negatiu i IgM també
negativa, si aquesta prova s’ha realitzat, en el qual no hi ha una alta sospita clínica ni
vincle epidemiològic amb un cas confirmat.
 Contacte estret. Es considerarà com a contacte estret:
- Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari
que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un
altre tipus de contacte físic similar.
- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior a 2
metres (ex. convivents, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys
d’oci...) durant almenys 15 minuts sense protecció adequada. Per tal de concloure que s’ha
mantingut una protecció adequada, s’ha de valorar de forma rigorosa l’existència de
mesures de protecció durant tot el temps de contacte. En el cas dels contactes estrets
laborals serà el SPRL qui valorarà l’existència i l’adequació de les mesures de protecció.
- En el moment actual i per acord consensuat en el marc de la ponència d’alertes estatal,
no es recomana fer estudi de contactes en viatgers i, per tant, no es consideren contactes
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estrets els contactes en avions, trens o altres mitjans de transport terrestre de llarg
recorregut.

3 Actuacions
3.1 Servei telefònic de consulta
Els serveis de prevenció, tant propis com aliens, poden contribuir a informar sobre les
mesures a prendre per afrontar la pandèmia de COVID-19, actuant de forma
complementària als serveis d ‘informació telefònica (061) i a la informació accessible a les
pàgines web, i a la resta del sistema sanitari. Es proposa que els SPRL estableixin un
servei telefònic de consulta per als seus propis treballadors i pels treballadors de les
empreses clients pel que fa a la pandèmia de COVID-19. No es tracta, per tant, de substituir
al 061 rebent trucades de qualsevol persona i sobre qualsevol tema, sinó de donar un
suport dirigit als treballadors propis i d’empreses clients pel que fa a l’actuació enfront del
nou coronavirus.
Els serveis de prevenció que optin per aquest servei han de:
- Establir un telèfon o telèfons de contacte per a fer les consultes, establir l’horari de
prestació del servei i dies de servei.
- Organitzar el servei amb els seus professionals.
- Donar a conèixer el servei als treballadors de les empreses clients pels mitjans que es
considerin més idonis.
- Seguir les recomanacions i instruccions dels procediments i guies establertes per
l’autoritat sanitària, en especial la versió sempre més actual disponible del Procediment
d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
- En el cas de treballadors/es que presentin un quadre clínic o simptomatologia compatible
amb la definició de cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, s’indicarà que se li ha de
realitzar una PCR o test antigènic, d’acord amb les recomanacions de les autoritats
sanitàries, tan aviat com sigui possible, ja sigui pel propi SPRL (si en té la possibilitat) o a
través del seu centre d’atenció primària amb el qual s’haurà de posar en contacte (i si no
pot amb el 061). Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera dels
resultat de la PCR.
3.2 Estudi i maneig de casos i contactes
En aquesta fase és molt important la detecció precoç de tots els casos compatibles amb
COVID-19 i detectar els seus contactes estrets per poder controlar la transmissió de la
malaltia i evitar rebrots.
Els SPRL han de col·laborar amb les autoritats sanitàries en aquesta detecció precoç de
tots els casos compatibles amb COVID-19 i els seus contactes i en la seva notificació.
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3.2.1 Estudi i maneig de casos
Els SPRL han de col·laborar en la detecció d’aquests casos, donant suport a la tasca que
es fa des dels serveis d’atenció primària i hospitalària i contribuint al sistema d’informació
de vigilància epidemiològica.
El SPRL, quan detecti un cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2 li indicarà que ha de fer
aïllament domiciliari i se li ha de realitzar una PCR o test antigènic tan aviat com sigui
possible. El SPRL pot fer-ho, sempre que disposi de mitjans per obtenir les mostres i enviarles a un laboratori autoritzat (en el cas de la PCR). En cas que no sigui possible, la
confirmació s’haurà de fer des de l’atenció primària, amb la qual haurà de contactar la
persona afectada.
Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera del resultat de la PCR o
test antigènic i s’iniciarà, per part del SPRL, la identificació dels seus contactes estrets
laborals.
Dels casos sospitosos i confirmats (per part del SPRL) s’haurà de recollir i notificar
diàriament la informació que consta a l’annex 2 del Procediment d’actuació enfront de
casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
Segons indicacions de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de
Salut Pública (SGVRESP), els SPRL hauran d’enviar la informació per correu electrònic al
Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) corresponent (al del municipi del pacient i també
al del municipi de l’empresa si no coincideixen) amb còpia al SCASL a l’adreça
salut_laboral_aspcat@gencat.cat. A l’annex 2 hi ha la llista d’adreces dels SVE.
Pel maneig dels casos es seguirà el que estableix el Procediment d’actuació enfront de
casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en el seu punt 5.
En general, no és necessari realitzar PCR o altres proves per reincorporar-se a l’activitat
laboral una vegada finalitzat el període d’aïllament, tret d’indicacions específiques de les
autoritats sanitàries o en el cas dels professionals de centres sanitaris i sociosanitaris, així
com aquells que atenguin o tinguin contacte amb col·lectius d’especial vulnerabilitat
(serveis d’atenció domiciliària per exemple) d’acord amb el que estableix el Procediment
d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i l’Annex al
“Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-cov2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20).

A l’annex 1.1 hi ha un model d’informe, dirigit al metge d’atenció primària i que s’ha de
lliurar a la persona afectada, perquè el SPRL acrediti la necessitat d’aïllament preventiu del
cas i facilitar així la tramitació de la Incapacitat temporal per part del servei públic de salut.
D’acord amb el RDL 28/2020 (disposició addicional quarta) es consideren com a
contingència professional derivada d’accident de treball les malalties patides pel personal
que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi del
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virus SARS-CoV-2, quan així s’acrediti pel SPRL .Aquesta consideració serà efectiva fins
que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front
a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
A l’annex 1.4 hi ha un model d’informe per a l’acreditació per part del SPRL.
3.2.2 Estudi i maneig de contactes
Els SPRL seran els encarregats d’establir els mecanismes per la investigació i seguiment
de contactes estrets laborals d’aquells casos sospitosos i confirmats, de les empreses a
les quals donen servei, de manera coordinada amb els serveis de vigilància epidemiològica,
seguint els criteris establerts en el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció
pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
L'estudi de contactes estrets s’iniciarà en el moment que es detecti un cas sospitós. Si el
resultat de la PCR o test antigènic del cas sospitós és negatiu, i no hi ha alta sospita clínica,
s’aturarà la identificació i control de contactes. El període a considerar per a la detecció de
contactes és des de 2 dies abans de l’inici dels símptomes del cas i fins el moment en que
aquest és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR els contactes es buscaran
des de 2 dies abans de la data de realització de la prova.
Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 3
mesos anteriors, estaran exemptes de fer quarantena, al no haver-hi descrits en el moment
actual casos de re-infecció abans d’aquest període.
No obstant això, cal tenir en compte que si una persona que s’ha recuperat de la COVID19 té nous símptomes molt suggestius de COVID-19, podria ser necessari avaluar-la i, si
cal, realitzar un test antigènic o una nova PCR, especialment si la persona ha tingut
contacte amb algú infectat per COVID-19.
A tots els contactes estrets de casos confirmats se’ls ha de recollir les dades
epidemiològiques bàsiques mitjançant el formulari inclòs a l’annex 4 del Procediment
d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 de
l’ASPCAT. Els annexos s’han d’enviar, per correu electrònic al SVE corresponent (al del
municipi del pacient i també al del municipi de l’empresa si no coincideixen) amb còpia al
SCASL a l’adreça salut_laboral_aspcat@gencat.cat. Les dades Codi de cas i Codi de
contacte NO les ha d’omplir el SPRL.
De forma general, qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte
estret d’un cas confirmat n’ha de ser informada del fet, se li ha de comunicar que ha de
romandre en quarantena al domicili durant un període de 10 dies des de l’últim contacte
amb el cas. A més se li faran les recomanacions que consten, per a les persones que són
contacte estret d’un cas confirmat, en el Procediment d’actuació enfront de casos
d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
Als contactes estrets se’ls hi ha de fer un test de diagnòstic d’infecció activa en el moment
de la confirmació del cas o tant aviat com sigui possible, amb l’objectiu principal de detectar
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precoçment nous casos positius. D’acord amb l’Annex al “Procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-cov-2” (18.10.20) en fase de
mitigació (30.10.20) aquest testeig es realitzarà mitjançant tests antigènics.
Els SPRL ho poden fer sempre que disposin de mitjans adequats. Si el resultat del test és
negatiu es continuarà la quarantena fins el dia 10 des de l’últim contacte amb el cas i si el
contacte continua asimptomàtic després de la quarantena podrà reincorporar-se a la seva
feina sense necessitat de més proves.
No obstant això, es recomana de manera general a tots els col·lectius, mantenir una
prudència especial entre els dies 10 i 14, minimitzant els contactes estrets en la mesura
del possible i si apareix simptomatologia en aquests dies, auto-confinament immediat i
consulta per a valoració clínica i de realització de prova diagnòstica.
Els contactes de contactes estrets no han de fer quarantena
En situació de brot epidèmic (qualsevol agrupació de 3 o més casos confirmats o probables
amb infecció activa en els quals s’ha establert un vincle epidemiològic, excepte en els
àmbits residencials on un sol cas positiu es considera un brot), El SPRL haurà d’investigar
i analitzar les possibles causes (mesures organitzatives inadequades, mesures preventives
inadequades o incompliment d’aquestes....) per tal que es puguin adoptar les mesures
necessàries per a evitar nous brots.
Sempre que procedeixi un període de quarantena el SPRL, en la seva funció de
col·laboració per fer front al nou coronavirus i en la gestió de la incapacitat temporal (IT),
lliurarà a la persona afectada un document (annex 1.1) que confirmi la procedència
d’aquest aïllament, per tal que el Sistema Públic de Salut pugui donar la baixa. Per a això,
la persona afectada s’haurà de posar en contacte, preferentment per telèfon o per mitjans
telemàtics, amb el seu CAP.

3.3 Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la
infecció pel coronavirus SARS-CoV-2
El SPRL ha de determinar la presència de personal amb condicions d’especial vulnerabilitat
en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (aquells treballadors que per les
seves característiques o estat de salut, d’acord amb criteris epidemiològics i clínics, poden
tenir una major probabilitat de patir COVID-19 si s’exposen al SARS-CoV-2 o presentar
una evolució clínica més desfavorable en cas de patir la COVID-19) i avaluar el nivell de
risc al que poden estar exposats per tal de considerar-los treballadors especialment
sensibles i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin
necessàries, incloent la possible reubicació a un altre lloc de treball i el teletreball.
En el document de consens de l’Associació Catalana de Salut Laboral de criteris per a la
gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/res especialment sensibles
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enfront el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya en el context de la pandèmia1, es
diferencia conceptualment les persones especialment vulnerables (PEV), dels treballadors
especialment sensibles (TES): ser considerada PEV amb relació a la COVID-19 no suposa
ser considerat TES d’acord amb l’article 25 de la LPRL. Hi ha un element clau que és el
“risc laboral” al que s’ha d’exposar i que hauria d’estar específicament avaluat i del qual
l’empresa l’ha de protegir.
El Ministerio de Sanidad, d’acord amb l’evidència científica a 28 d’agost de 2020 i el principi
de precaució, ha definit com grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb
diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica,
immunodeficiència, insuficiència renal crònica, malaltia hepàtica crònica severa, càncer en
fase de tractament actiu, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys. Aquests
grups poden variar en funció de les noves evidències.
La decisió final sobre què fer amb els treballadors que puguin estar inclosos en aquests
grups vulnerables ha de ser fruit d’una avaluació individual que tingui en compte l’estat de
salut de la persona així com les condicions de treball i tasques a realitzar i les mesures de
prevenció i protecció adoptades.
En el document Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2, en els seus annexos 4 i 5 hi
ha les guies per facilitar, de forma general, la gestió de la vulnerabilitat a l’àmbit sanitari i
sociosanitari i als àmbits no sanitaris.
Si després de la valoració individualitzada, el SPRL considera que la persona treballadora
és especialment sensible i requereix una incapacitat temporal emetrà un informe (annex
1.2 ). Aquest informe, que és preceptiu perquè els metges del sistema públic de salut
emetin el comunicat de baixa, s’enviarà preferentment a l’ICAM, a la bústia de correu
electrònic de la província que correspongui habilitada per a aquest fet, donant coneixement
previ a la persona afectada i fent-li arribar una còpia del document:

Barcelona: bustia.sgam@gencat.cat
Tarragona: icam.tarragona.salut@gencat.cat
Lleida: bustiaicam.lleida@gencat.cat
Girona: icam.girona.salut@gencat.cat

1 Arch PrevRiesgos Labor. 2020;23(2):253-271
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El SPRL informarà de les actuacions anteriors a l’empresa i als òrgans de representació
en matèria de seguretat i salut en el treball, si n’hi haguessin, guardant la deguda
confidencialitat.

3.4 Realització de proves de diagnòstic microbiològic
L’aplicació i la realització de proves diagnòstiques s’ha de fer d‘acord amb les indicacions
que estableixen els protocols i procediments de les autoritats sanitàries, per tant, els SPRL
han de limitar la realització de proves diagnòstiques als àmbits d’actuació que s’hi
descriuen (tant pel que fa al diagnòstic precoç de casos d’infecció, a les estratègies de
retorn al treball o a la realització de cribratges).
En el moment actual no es recomana la realització de PCR o tests antigènics a persones
asimptomàtiques fora de determinades estratègies plantejades, com la detecció precoç de
casos entre els contactes estrets, en el context de brots o de forma prèvia a algunes
actuacions assistencials.
Les propostes de realització de cribratges només haurien de sortir dels serveis de vigilància
epidemiològica territorials i aplicar-se a nivell poblacional en zones de baixa incidència i/o
en estudi de brots complexos en determinats lloc d’elevada exposició d’acord amb el que
estableix l’Annex al “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou
coronavirus SARS-cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20).

No es recomana repetir la PCR a les persones asimptomàtiques que ja van tenir una prova
positiva que es va negativitzar, atesa la manca d’evidència en el moment actual de la
transmissibilitat a partir de pacients asimptomàtics que tornen a presentar PCR positiva.
En casos excepcionals, si una persona té un resultat positiu de fa almenys 3 mesos i torna
a presentar símptomes, es podria realitzar un test antigènic o una nova PCR si la clínica
és molt suggestiva d’infecció per SARS-CoV-2.
Segons l’evidencia actual l’OMS i les autoritats sanitàries, només recomanen l’ús de tests
serològics ràpids per a determinats estudis i amb finalitats d’investigació. Aquests no han
d’utilitzar-se per al diagnòstic ni per a la presa de decisions clíniques, fins que estigui
disponible l’evidència que recolzi el seu ús per a aquestes indicacions.
En cas que una empresa, mitjançant el seu SPRL i laboratoris autoritzats, decideixi fer tests
ràpids o altres proves microbiològiques fora de les indicacions de les autoritats sanitàries,
ha de poder fer les proves de diagnòstic microbiològic que siguin necessàries per acabar
el procés d’interpretació de resultats i diagnòstic i la presa de decisions que se’n derivi i ha
de comunicar els resultats per les vies abans referides.
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ANNEX 1. MODELS D’INFORMES
1. INFORME DE CONFIRMACIÓ D’AILLAMENT DOMICILIARI/QUARANTENA EN CAS
SOSPITÓS, CONFIRMAT O CONTACTE ESTRET
INFORMACIÓ DIRIGIDA AL METGE/SSA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra............................................................................................................, amb núm. de
col·legiat/da....................................i DNI .......................................metge/essa especialista
en medicina del treball del servei de PRL................................................................................
informa que el Sr./Sra. .................................................................................................., amb
DNI ....................................... professió/ocupació...................................................................
a l’empresa ............................................................................................................................
compleix criteris per a ser considerat/da:
☐ cas sospitós
☐ cas confirmat
☐ contacte estret d’un cas confirmat de coronavirus,

Per la qual cosa, seguint els criteris de les autoritats sanitàries, haurà de realitzar aïllament
domiciliari durant 10 dies / quarantena domiciliària durant 10 dies, comptats des del
dia............................................................................................,
data en la qual es va produir la manifestació clínica o el contacte. Aquesta persona ha estat
informada de les mesures a adoptar d’acord amb el que estableix el Procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 del Departament de Salut.

Lloc i data

Signatura

13 de 20

Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de
COVID-19

2. INFORME EN CAS D’ESPECIAL SENSIBILITAT. NECESSITAT D’IT
INFORMACIÓ DIRIGIDA A L’ICAM/ METGE/SSA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra............................................................................................................, amb núm. de
col·legiat/da....................................i DNI .......................................metge/essa especialista
en medicina del treball del servei de PRL..............................................................................
informa que el Sr./Sra. .........................................................................................................,
de..................anys, amb DNI.....................................professió/ocupació..............................
................................................a l’empresa............................................................................,
relació amb la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.
La persona pateix1...........................................................................................................,
que actualment es troba2 ................................................................................................,
presentant comorbiditats SÍ ☐

NO ☐

Sobre la base dels annexos 4 o 5 del Procedimiento de actuación para los Servicios de
prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 del Ministerio de
Sanidad, el seu lloc de treball està en un nivell de risc3.......................Com que no hi ha
possibilitat d’adaptació del lloc de treball (incloent el teletreball), de protecció adequada
que eviti el contagi o de reubicació en un altre lloc exempt de risc d’exposició a l’empresa
es considera que hauria de passar a situació d’incapacitat temporal.
Lloc i data,

Signatura

1 Per confidencialitat, especificar grup de malaltia (no patologia concreta) o condició

2 Compensada/ descompensada
3 Baix (1), mitjà (2), alt (3), molt alt (4)
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3. INFORME EN CAS D’ESPECIAL SENSIBILITAT. FI DE LA NECESSITAT D’IT
INFORMACIÓ DIRIGIDA A L’ICAM/ METGE/SSA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra..........................................................................................................., amb núm. de
col·legiat/da....................................i DNI .......................................metge/essa especialista
en medicina del treball del servei de PRL..............................................................................
informa que el Sr./Sra. .........................................................................................................,
de..................anys, amb DNI.....................................professió/ocupació..............................
................................................a l’empresa............................................................................,
d’acord amb els criteris del Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención
de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad (de
data............................................), no és necessari que continuï en situació d’incapacitat
temporal per:

☐ no pertànyer als grups vulnerables establerts actualment en el citat Procedimiento

☐ millora de les condicions de treball i/o adaptació del lloc/reubicació en un altre lloc de
treball i/o millora de les mesures preventives

Lloc i data,

Signatura
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4. INFORME PER A VALORACIÓ DE LA CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL DERIVADA
D’ACCIDENT DE TREBALL
INFORMACIÓ DIRIGIDA A LA MUTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT
SOCIAL

Sr. /Sra............................................................................................................, amb núm. de
col·legiat/da....................................i DNI .......................................metge/essa especialista
en medicina del treball del servei de PRL................................................................................
informa que el Sr./Sra. .................................................................................................., amb
DNI ....................................... professió/ocupació...................................................................
a l’empresa ............................................................................................................................
compleix criteris per a ser considerat/da:
☐ cas sospitós de COVID-19
☐ cas confirmat de COVID-19

I com que es tracta de personal que treballa en un centre
☐ sanitari
☐ sociosanitari
que ha estat exposat a aquest risc específic en el desenvolupament de la seva feina,
aquesta malaltia compleix també els criteris per ser considerada com a contingència
professional derivada d’accident de treball, tal com estableix el RDL 28/2020.

Lloc i data

Signatura
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ANNEX 2.
SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES
DE SALUT PÚBLICA TERRITORIALS i SERVEI D’URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA
EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC)

Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública
Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)
Telèfon: 93 551 3693 / 93 551 3674
epidemiologia@gencat.cat

Agència de Salut Pública de Barcelona
(Barcelona ciutat) Servei d'Epidemiologia
Pl. Lesseps, 1 08023 Barcelona
Telèfon 932 384 545 (centraleta) A/e mdo@aspb.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al
Barcelonès Nord i Maresme
C. Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
08005 Barcelona
Telèfon 935 513 900 (centraleta) A/e uve.bnm@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a
Barcelona Sud
C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d’Infermeria, 3a pl.
(Hospital Universitari de Bellvitge)
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 932 607 500 (centraleta) A/e barcelonasud@gencat.cat (brots, MDI)

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al
Vallès Occidental i Vallès Oriental
Ctra. Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 936 246 432
A/e epi.valles@gencat.cat
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Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la
Catalunya Central
C. Muralla del Carme, 7, 5a pl.
08241 Manresa
Telèfon 938 753 381 (centraleta)
A/e uvercc@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a
Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)
17002 Girona
Telèfon 872 975 666 (centraleta)
A/e epidemiologia.girona@gencat.catServei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a
Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran
C. Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Telèfon 973 701 600 (centraleta)
A/e epidemiologia.lleida@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Av. Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Telèfon 977 22 41 51 (centraleta)
A/e epidemiologia.tarragona@gencat.cat

Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre
Plaça Gerard Vergés,1
43500 Tortosa
Telèfon 977 495512
A/e epidemiologia.ebre@gencat.cat

Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)
Telèfon: 627 480 828. ( Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de
setmana i festius).
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ANNEX 3. SERVEI DE COORDINACIÓ D’ACTUACIONS DE SALUT LABORAL I
UNITATS DE SALUT LABORAL

Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral
Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)
Telèfon: 93 551 39 00 (centraleta)
A/e: salut_laboral_aspcat@gencat.cat

USL Barcelona
Pl. Lesseps, 1, 4a (08023 Barcelona)
Telèfon 93 238 45 65 / Fax: 93 238 45 58
A/e: usl@aspb.cat / usl.barcelona@gencat.cat

USL Barcelonès Nord - Maresme
C. Sant Anàstasi, 69 (08911 Badalona)
Telèfon: 93 464 84 64 / Fax: 93 502 90 14
A/e: usl.bnordimaresme@gencat.cat

USL Costa de Ponent
C. Rossell, 4-6 (08902 Hospitalet de Llobregat)
Telèfon: 93 332 46 93 / Fax: 93 332 47 00
A/e: usl.costaponent@gencat.cat

USL Vallès
Ronda dels Pinetons, 8 (08100 Mollet del Vallès)
Telèfon: 93 563 61 00 – 93 563 61 30 / Fax: 93 576 03 20
A/e: usl.valles@gencat.cat
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USL Catalunya Central
C. Flor de Lis, 33 (08242 Manresa)
Telèfon 93 873 25 50 / Fax: 93 873 21 08
A/e: usl.catalunyacentral@gencat.cat

USL Girona
C. Maluquer Salvador, 11 (17002 Girona)
Telèfon: 972 94 14 01 – 972 48 79 38 / Fax: 972 21 41 00
A/e: usl.girona@gencat.cat

USL Lleida i Alt Pirineu i Aran
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 2 (25006 Lleida)
Telèfon: 973 23 67 98 – 973 70 16 00 ext. 176
A/e: usl.lleida@gencat.cat

USL del Camp de Tarragona
CAP Llibertat
C. General Moragues, 52, 2a planta (43201 Reus)
Telèfon: 977 32 01 07 / Fax: 977 31 73 80
A/e: usl.reus@gencat.cat i usl.tarragona@gencat.cat

USL Terres de l’Ebre
Avda. Ports de Caro, s/n (43520 Roquetes)
Telèfon: 667 118 137
A/e: usl.ebre@gencat.cat
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