
Breu resum sobre l’ACTUALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DELS 
SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS FRONT A L’EXPOSICIÓ AL 

SARS-CoV-2. 

El Ministeri de Sanitat i les Comunitats 
A u t ò n o m e s , a c o rd e n i m a n te n e n 
L’ESTRATÈGIA DE DETECCIÓ PRECOÇ, 
VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA COVID-19, 
mantenint una revisió permanent en funció 
de l’evolució de la situació del virus, sent 
aquest un document dinàmic que serveix 
com a suport als Serveis de Prevenció de 
Riscos Laborals (SPRL) per tal d’adoptar i 
desenvolupar les mesures prevenDves 
necessàries als diferents sectors. 

D’aquesta manera, la intervenció de les 
empreses i la cooperació a través dels SPRL 
és essencial per prevenir i/o evitar contagis 
així com per a la detecció precoç dels 
cassos. 

Així, correspon a les empreses: 

◦ Avaluar el risc d’exposició. 

◦ Seguir les recomanacions dels Serveis 
de Prevenció. 

◦ Seguir les pautes i recomanacions de 
les Autoritats Sanitàries. 

◦ Reforçar les mesures d’higiene 
personal al treball. 

• Higiene de mans 

• EDqueta respiratòria 

• Mascaretes apropiades 

• Distància de seguretat, almenys 
d’un mentre i mig. 

◦ Adoptar mesures d’informació i 
formació que s’aniran adaptant i 
actualitzant d’acord amb l’evolució. 

◦ GaranDr la higiene dels llocs de treball. 

• VenDlació dels llocs de treball i 
espais interiors. 

• Desenvolupament de políDques de 
neteja i desinfecció dels llocs i 
equips de treball. 

La presa de les mesures prevenDves 
adoptades a cada empresa, dependran de 
l’avaluació específica del risc d’exposició. 
Trobem informació sobre ELS ESCENARIS 
DE RISC D’EXPOSICIÓ AL CORONAVIRUS 
SARS-CoV-2 A L’ENTORN LABORAL a la 
TAULA 1 del document original. 

LES MESURES DE PREVENCIÓ 

◦ De caràcter organitzaDu, destaquem: 

• Potenciar el teletreball per al 
desenvolupament d’aquel les 
acDvitats o tasques que així ho 
permeten. 

• Als desplaçaments amb vehicles 
comparDts cal uDlitzar la mascareta 
i t a m b é g a r a n D r l ’e n t r a d a 
permanent d’aire exterior i la 
neteja i desinfecció del vehicle. 

• Establir plans de conDnuïtat de 
l’acDvitat front a un moment de 
baixes laborals. 

• Establir mesures per a minimitzar 
el contacte de les persones 
trebal ladores i assegurar la 
venDlació. 

◦ De protecció col·lecDva i individual: 

• Implantar barreres csiques de 
separació. 

• Mantenir la distància esDpulada. 

• Avaluar la presència de la persona 
treballadora especialment sensible, 



segons la definició del Ministeri de 
sanitat sobre els grups vulnerables. 

• Assegurar la venDlació. 

• UDlitzar Equips de Protecció 
Individuals. 

A DESTACAR SOBRE LA VACUNACIÓ 

Es Dndran en compte la cobertura i 
evolució de la vacunació amb la situació 
epidemiològica actual per a plantejar 
canvis en les guies d’actuació i també a 
mesura que es dipose de nova informació a 
nivell cienefic. 

A DESTACAR SOBRE LA NOTIFICACIÓ DE 
CASSOS 

Els cassos confirmats d’infecció acDva seran 
de declaració obligatòria així com els brots 
en el moment de la detecció. Les 
Comunitats Autònomes establiran els 
procediments i circuits a seguir en cada cas. 

◦ Front a qualsevol cas sospitós es 
manDndrà l’aïllament a l’espera del 
resultat de la PDIA i s’iniciarà la 
idenDficació dels contactes estrets. Els 
cassos als quals no es requerisca ingrés 
hospitalari, s’indicarà l’aïllament 
domiciliari i en el cas que no siga 
possible, les autoritats sanitàries 
valoraran altres alternaDves que 
garanDsquen la seguretat.  

◦ L’aïllament es manDndrà durant, 
almenys, 10 dies des de l’inici dels 
símptomes sense necessitat de 
realitzar una PCR per a alçar l’aïllament 
i reincorporar-se al treball. 

◦ El SPRL invesDgarà i analitzarà les 
causes dels brots. 

◦ El SPRL informarà sobre les actuacions 
a fer a les persones que es contagien al 
treball, a l’empresa i als òrgans de 
representació en matèria de seguretat i 

s a l u t , s e m p r e g u a r d a n t l a 
confidencialitat. 

Amb l’objecDu de protegir la salut 
pública es considerarà, amb caràcter 
excepcional, com a situació assimilada 
a accident de treball, exclusivament per 
a la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal del sistema de seguretat 
social, aquells períodes d’aïllament o 
contagi de les persones treballadores, 
provocat pel virus SARS-CoV-2. 

 A DESTACAR RESPECTE A LA 
COL·LABORACIÓ AMB LA INSPECCIÓ 
DE TREBALL I LA SEGURETAT SOCIAL 

S’inclou l’habilitació al personal 
funcionari pertanyent al Cos Superior 
d’Inspecció de Treball i Seguretat Social 
i al Cos de  Subinspecció Laboral, escala 
de Seguretat I salut Laboral, per a 
vigilar i requerir el compliment per part 
de l’empresari, de les mesures de salut 
pública, quan aquestes afecten a les 
persones treballadores. 

Es podran planificar visites conjuntes a 
les empreses, amb les agents de les 
autoritats sanitàries i/o elaborar els 
corresponents informes. Per a la qual 
cosa, resulta necessari l’intercanvi de 
contactes responsables de Salut 
Laboral/Salut Pública i Inspecció de 
treball i Seguretat Social a nivell 
autonòmic i per tal de resoldre els 
problemes o dificultats que puguen 
sorgir. 


