
 

PROCEDIMENT SOBRE ESPECIAL SENSIBILITAT AMB RELACIÓ AL 
CORONAVIRUS COVID-19 

 
Des de Grup Preving, es pretén respondre a les possibles necessitats que poden tenir els 
nostres clients en el moment actual amb el coronavirus Covid-19. 
 
Per a això, s'elabora aquest procediment que s'ha basat en la documentació facilitada pel 
Ministeri de Sanitat de el Govern d'Espanya que pot ser consultada en la següent adreça 
electrònica: 

 
 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/doc 
 umentos.htm 

 
L'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos, diu: 
 
“1. L'empresari ha de garantir de manera específica la protecció dels treballadors que, per 
les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que 
tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin 
especialment sensibles als riscos derivats de la feina. Amb aquesta finalitat, ha de tenir en 
compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, en funció d'aquestes, adoptarà 
les mesures preventives i de protecció necessàries. Els treballadors no seran emprats en 
aquells llocs de treball en els quals, a causa de les seves característiques personals, estat 
biològic o per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda, 
puguin ells, els altres treballadors o altres persones relacionades amb l'empresa posar-se 
en situació de perill o, en general, quan es trobin manifestament en estats o situacions 
transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de 
treball”. 
 
Tenint en compte aquest precepte legal, i considerant les recomanacions i informació que 
proporciona el Ministeri de Sanitat, sobre principals causes que fa a quin tipus de personal 
pot ser especialment sensible pel seu estat de salut, sense oblidar que això és orientatiu i 
no suposa que es puguin afegir d'altres, atès que és una malaltia nova de la qual no hi ha 
experiència prèvia i es va aprenent sobre la marxa, segons casuística; es determina 
treballador especialment sensible amb relació al coronavirus Covid-19 a: 
 

1. Diabetis 
2. Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió arterial. 
3. Malaltia hepàtica crònica. 
4. Malaltia pulmonar crònica. 
5. Malaltia renal crònica. 
6. Immunodeficiència 
7. Càncer en fase de tractament actiu 
8. Embaràs. 
9. Majors de 60 anys. 

 



 

 

En cas que algun treballador de l'empresa compleixi algun d'aquests ítems, i, per tant, sigui 
considerat especialment sensible enfront de la malaltia, cal que se'ns reporti les dades del 
treballador per constatar a la nostra base de dades que realment pateix aquesta situació 
(Annex I). Si no està registrat a la base de dades, el treballador haurà d'anar al seu metge 
de família perquè li elabori un informe segellat i signat, on es detalli la/les patologia/es o 
estat de salut que presenta. 

Juntament a l'Annex I, el client haurà de facilitar per a cada treballador comunicat l'Annex 
II: 

➢ Realització de teletreball. 
➢ En cas de no ser possible, evitació de treball en contacte amb públic en 

general. 
➢ En cas de ser necessari contacte amb públic de manera presencial, 

assegurar augmentar la distància amb el mateix a 2 metres. 
➢ Si això no és possible ampliar la distància a el màxim possible assegurant 

que no se sobrepassi el temps establert amb cada persona de 15 minuts com 
a màxim, i dotant a més dels EPIS necessaris que evitin el contacte amb el 
virus, com mascareta, guants ... 

➢ A més d'evitació de treball en contacte amb el públic cal assegurar mateixes 
mesures per contacte amb altres treballadors (augmentar distància, no 
sobrepassar el temps i dotar d'EPIS). 

➢ Extremar sempre totes les mesures higièniques que es determinin des del 
Ministeri de Sanitat per al cas i que són evolutives segons canviï la situació. 

➢ Si això no fos possible, es valorarà un canvi de lloc de treball. 
➢ Si les mesures preventives i organitzatives fallessin, es considera que ha de 

passar a situació d'incapacitat temporal 

 
 
Un cop confirmat que es tracta d'un treballador especialment sensible, Grup Preving enviarà 
a l'empresa un informe emplenat que així ho corrobori (Annex III). 

 
 



 

ANNEX I. LLISTAT DE TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES PER 
CORONAVIRUS 

 
EMPRESA: 
CIF: 
TELÈFON: 

 
Llistat de treballadors detallant nom i cognoms, DNI, telèfon i lloc de treball: 

 

NOM COGNOMS DNI TELÈFON LLOC DE TREBALL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

CERTIFICAT TIPUS DE MESURA A OPTAR PER PART DE L'EMPRESA 

 

L'empresa ................ amb CIF .............................. .. certifica que per al treballador ......... .. 
amb lloc de treball ............. ... ... (assenyali el que sigui procedent): 

 Adopta mesures preventives en el lloc de treball: 

➢ Evitació de treball en contacte amb públic en general. 

➢ En cas de ser necessari contacte amb públic de manera presencial, assegurar 
augmentar la distància amb el mateix a 2 metres. 

➢ Si això no és possible ampliar la distància a el màxim possible assegurant que 
no se sobrepassi el temps establert amb cada persona de 15 minuts com a 
màxim, i dotant a més dels EPIS necessaris que evitin el contacte amb el virus, 
com mascareta, guants ... 

➢ A més d'evitació de treball en contacte amb el públic cal assegurar mateixes 
mesures per contacte amb altres treballadors (augmentar distància, no 
sobrepassar el temps i dotar d'EPIS). 

➢ Extremar sempre totes les mesures higièniques que es determinin des del 
Ministeri de Sanitat per al cas i que són evolutives segons canviï la situació. 

 

 Adopta mesures organitzatives: teletreball. 
 

 Adopta mesures organitzatives: canvi de lloc respectant les condicions que 
s'esmenten en les mesures preventives. 
 

 No pot adoptar cap de les mesures anteriorment citades 
 
 
Perquè així consti: 
 
Lloc, data, segell i signatura de l'empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota: cal realitzar aquest document tantes vegades com treballadores afectats. 
Es individual 

 
 



 

ANNEX III. INFORME DEL SERVEI VIGILÀNCIA DE LA SALUT SOBRE 
 

“TREBALLADOR ESPECIALMENT SENSIBLE ENFRONT DE LA POSIBLE 
INFECCIÓ PER COVID 19.” 

 
Grupo Preving certifica que: 

 
DADES EMPRESA SOL·LICITANT 

EMPRESA:   

DOMICILI:   

C.I.F./N.I.F.   

 
DADES TREBALLADOR 

NOM:   

COGNOMS:   

DNI:   

TELÈFON   

ADREÇA   

EMAIL   

 
VALORACIÓ DE PERSONES ESPECIALMENT SENSIBLES ENFRONT AL COVID 19 

 
Aquesta persona compleix els criteris del Procediment d'actuació de riscos laborals enfront 
del nou coronavirus (SARS-*CoV-2) del Ministeri de Sanitat, per a ser considerat/a persona 
treballadora amb especial sensibilitat en relació a la infecció de coronavirus SARS-*CoV2. 

 
Se procedeix a (assenyali la que correspongui): 

 
   L'empresa realitza l'adaptació o canvi de lloc de treball pel que no es considera 

Incapacitat Temporal. 

  L'empresa certifica la impossibilitat d'adaptació o canvi de lloc de treball pel que es 
considera que ha de passar a situació d'Incapacitat Temporal. 
 
OBSERVACIONS: 

 
Lloc i data 

 
Dr/Dra:    

 

Núm. Col·legiat 

 
Metge Esp. en Medicina del Treball 


