
El Govern estableix la consideració de COVID-19
com a malaltia professional per als treballadors

sanitaris i els treballadors de la salut social 



Que presten serveis en centres de salut i

socis sanitaris registrats en els registres

corresponents

Els que assisteixen en l’exercici de la seva

professió, durant la prestació de serveis

sanitaris o socis sanitaris, a pacients infecta

amb el virus SARS-Cov2

 I han estat infectats pel virus des de la

declaració de la pandèmia internacional pe

part de l’OMS fins que les autoritats sanitàr

aixequin totes les mesures preventives

adoptades per afrontar la crisi sanitària

D’aquesta manera, aquells professionals :

 Tindran els mateixos avantatges que la

Seguretat Social concedeix als afectats per un

malaltia professional. 

El Consell de Ministres

ha aprovat un Reial

decret llei que inclou

mesures per establir la

consideració de la

malaltia professional

del COVID-19 per als

professionals sanitaris

i els treballadors de la

salut social, a efectes

de prestacions. Amb

aquesta decisió,

millora la cobertura

d’aquest grup, les

infeccions del qual ja

tenien una

consideració especial

com a contingència

professional derivada

d’un accident de

treball per a tots els

beneficis



Els serveis de prevenció de riscos laborals han d’emetre

l’informe corresponent que indica que l’activitat professional

implica tenir cura de pacients infectats amb el virus SARS-Cov2.

Un cop provat el contagi, es presumirà en tot cas que s’ha

produït tenint cura de les persones infectades per COVID-19. 

Aquesta modificació respon a una demanda de les associacions d

professionals de la salut i soci-sanitaris



Des de l'inici

de la

pandèmia, el

Govern ha

adoptat

diverses

mesures per

millorar la

protecció de

les persones

afectades per

COVID-19

assimilant-los a un accident de treball

 Significa augmentar el benefici del
treballador fins al 75% de la base
reguladora 

(enfront del 60% del mínim comú) 

Treballadors i empreses lliures del cost, ja
que la Seguretat Social pren el relleu des
del primer dia

Al març, la protecció de tots els
treballadors infectats o aïllats ja es va
millorar:
 

 

 

 


