Nota informativa per als Equips d’Atenció Primària
Donada la situació actual, us fem arribar la següent informació referent a les baixes
laborals (IT) relacionades amb el COVID-19.
Us demanem que feu difusió d’aquesta informació entre els professionals d’AP i també
entre la ciutadania de la vostra ABS pels mitjans que considereu oportunes ( via
telefònica, mail, cartells al centres, etc).




Actualment qualsevol persona que presenti símptomes compatibles amb
COVID-19 i per tant es declari un cas possible, se li farà la baixa laboral amb el
codi B34.2
Igualment una persona que hagi estat contacte amb cas confirmat o possible
també serà susceptible de baixa laboral amb el codi Z20.828

Segons la casuística que ens podem trobar, les recomanacions que us fem son:
Casos en els que SI està indicada la IT


En el cas que una persona sigui visitada al CAP i sigui diagnosticada com a
cas possible, se li prescriurà la IT com a cas, i als contactes que convisquin
amb ell, com a contactes.



En cas que el pacient truqui per telèfon ( de motu propi, derivat del 061 o de
l’Hospital) i per la valoració del professional sigui diagnosticat com a cas
possible, se li prescriurà la IT a ell i als seus contactes i se li faran arribar per
via telemàtica.



Una persona que necessiti baixa laboral (IT) per altres raons de malaltia
comuna o accident no laboral, será tractada com habitualment, i sempre que
sigui possible, via telemática o no presencial.

Casos en els que NO està indicada la IT


Les mesures de confinament recomenades pel govern, cura de familiars, o
impossibilitat de l’empresa d’adaptar el lloc de treball, NO són criteris per
tramitar una baixa laboral (IT).



En el cas de no cumplir criteri mèdic, recomanarem a les persones que truquin
al telèfon 012 per solventar dubtes al respecte, però que sobretot no es
desplacin al CAP. Des del Departament de Treball es donarà aquesta mateixa
instrucció a empreses i Serveis de Prevenció de les mateixes.
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