
20 de març de 2020

/Salut

Si necessites tramitar o renovar 
una baixa laboral, no vagis 
al CAP, fes-ho 
per telèfon o a través 
de La Meva Salut

/ Les consultes relacionades amb recollir 
o tramitar una baixa es poden fer trucant 
al CAP o a través del servei d’eConsulta 
que ofereix La Meva Salut.

/ Si es tracta d’una renovació, 
i no requereixes de seguiment clínic, et poden fer 
arribar el comunicat de confirmació de baixa o 
alta a través de La Meva Salut.

/ Recorda que la situació general de confinament, 
la cura d’un familiar o una indicació de l’empresa 
no són criteris per tramitar una baixa laboral.
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(de dilluns a divendres de 8 h a 20 h)
900 053 723trucant

al telèfon:

Si encara no tens accés a La Meva Salut, pots fer-ho:

canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registrea través
de l’enllaç:

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus



MANEIG DE LA INCAPACITAT TEMPORAL I COVID-19 
EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

Tindrà la consideració de MALALTIA COMUNA, emesa pel Sistema Públic de Salut
(independentment que a efectes econòmics s’assimilen a un accident de treball)

Els comunicats de baixa i confirmació podran ser emesos 
sense la presencia física de la persona treballadora

Deixar constància de tot a la HCC  

Entrar en el mòdul de gestió d’Incapacitat Temporal per emetre la baixa laboral amb els codis de 
CIE 10 (Z20.828 i B34.2)

CAS CONFIRMAT:
(compleix criteris de laboratori)

IT PER MALALTIA COMUNA
B34.2 Infecció deguda a coronavirus, no especificada sense 

grup diagnòstic

CONTACTE ESTRET DE CASOS 
POSSIBLES, PROBABLES O 

CONFIRMATS:
Aïllament domiciliari de 14 dies

CAS PROBABLE:
(Resultats de laboratori per SARS-COV-2 no són concloents)

CAS POSSIBLE:
(Cas amb infecció respiratòria aguda lleu sense 

criteri per a realitzar un test diagnòstic)
Aïllament domiciliari de 14 dies

El metge/metgessa 
d’atenció primària 
podrà emetre la 
baixa laboral per 

aïllament (Z20.828)
sense indicació per 

part de Salut Pública

IT PER MALALTIA 
COMUNA

B34.2/Z20.828 
Clinica + /o contacte 

(sospita de) i exposició 
a altres malalties 

víriques transmissibles

Persones que formen part de grups de risc sense clínica ni criteris de contacte estret:
NO ESTÀ INDICADA LA BAIXA LABORAL

Es consideren PERSONES ESPECIALMENT SENSIBLES aquelles que sofreixin patologies que podrien 
agreujar-se per el Covid-19, en base a les recomanacions donades per el Ministeri de Sanitat, tal com 
s’estableix en el Procediment d’Actuació davant casos d’infecció per el nou coronavirus (SARS-CoV-2), 

que indica com a factors de risc i malalties basals les següents:
-Diabetis
-Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió)
-Malaltia hepàtica crònica
-Malaltia pulmonar crònica
-Malaltia renal crònica
-Malaltia neurològica o neuromuscular cròniques
-Immunodeficiència (inclosa VIH)
-Càncer
-Dones embarassades o en període de lactància
-Majors de 60 anys

DERIVAR AL SERVEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS DE LA SEVA 

EMPRESA
(s’han d’instaurar les mesures 

pertinents per a la protecció de la 
salut del treballador)


