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INTRODUCCIÓ
Per al control de l’epidèmia del coronavirus, en el moment actual, és important detectar
les persones que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19, així com
aquelles que hagin pogut estar en contacte estret amb altres persones confirmades o amb
símptomes, per poder procedir a l’aïllament precoç i al diagnòstic.
Aquest diagnòstic i l’estratègia per indicar el retorn a la feina després d’un aïllament, s’han
de basar en criteris clínics i epidemiològics, a més de l’aplicació de proves.
No obstant, no cal oblidar que en l’àmbit laboral el més important és implementar les
mesures de prevenció referides al manteniment del treball no presencial o a distància
sempre que sigui possible, les distàncies de seguretat o elements per a la separació física,
les mesures higièniques (individuals i col·lectives), i aquelles que estiguin indicades de
manera específica per sectors o activitats concretes.
TIPUS DE PROVES DIAGNÒSTIQUES1
Actualment existeixen tres tipus de proves per diagnosticar la COVID-19.
a) PCR (Reacció en cadena de la polimerasa)
Actualment és la prova prioritària més fiable i amb més sensibilitat.
És la de referència per al diagnòstic d’infecció per coronavirus, la més rigorosa i la
recomanada per les autoritats sanitàries.
Es tracta d’un procés que permet la detecció de material genètic del virus des de
l’inici de la infecció.
Es realitza amb una mostra biològica extreta, per un/a professional sanitari o
sanitària, de les fosses nasals (extracció nasofaríngia) o de la gola
(extracció orofaríngea) del pacient.
S'utilitza per a identificar a les persones que estan infectades pel virus (tinguin o no
símptomes).
Cal analitzar els resultats en un laboratori i pot necessitar més de 24 hores. El seu
maneig és complex es requereix personal format per a això.
1

Informació basada en les indicacions i criteris establerts per les autoritats sanitàries a data de la realització
del present document:
- Generalitat de Catalunya. Ús de tests microbiològics per la reincorporació laboral de professionals.
- Generalitat de Catalunya. Directrius per a l'atenció i seguiment de les persones que s'han de reincorporar
al seu lloc de treball.
- Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
- Ministeri de Sanitat. Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del
COVID-19 en el ámbito de las empresas.
- Generalitat de Catalunya. Infografia Les proves de detecció de la COVID-19.
- Generalitat de Catalunya. Preguntes i respostes sobre les proves de detecció de la COVID-19.
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Resultats:
Si el resultat és positiu: es confirma que la persona està infectada pel SARS-CoV-2.
Si és negatiu, la tècnica de PCR no detecta el material genètic del virus i la persona
no estaria infectada.
No obstant, quan hi ha una sospita clínica important s'ha de realitzar una altra
prova per a assegurar-ho.
Un resultat positiu per a la prova de la PCR és molt improbable entre la població
general que no presenta símptomes, sobretot en persones que no han estat en
contacte estret amb altres malalts.
b) Test serològic d’anticossos (test ràpid serològic)
Permet la detecció d’anticossos contra el virus SARS-CoV-2, mitjançant una mostra de
sang, capil·lar (punxada al dit) o venosa. La lectura l’ha de fer un professional format.
Són útils per detectar les persones que han passat la infecció i han desenvolupat
anticossos, és a dir, pel cribratge de l’estat d’immunitat de la població i com a suport
de les PCR.
Existeixen diversos test serològics en el mercat. Els més comuns fan detecció
qualitativa d’anticossos tant IgG (ja has passat la infecció) com IgM (la infecció està
present en aquell moment, pot continuar positiva fins i tot després d’haver finalitzat
els símptomes). D’altres distingeixen entre els dos.
Tenen una fiabilitat creixent durant la malaltia, és a dir, comencen a detectar-se
anticossos a partir del 7è dia, però la màxima fiabilitat es dona a partir del dia 14 de
l’inici de símptomes.
Han de passar per un procés de validació previ per garantir aquesta fiabilitat.
La sensibilitat és baixa, només quan s’utilitzen en malalts que han tingut un quadre
clínic greu i després de 7 dies de símptomes, la sensibilitat és bona, però baixa molt
en persones que han passat la malaltia amb pocs símptomes
Tenen, per tant, un menor valor diagnòstic que les PCR. Podrien ajudar al diagnòstic,
només en pacients després d’un mínim de 7 dies de l'inici dels símptomes.
També es poden fer servir com a prova de suport al retorn al treball que han patit
símptomes quan prèviament s’ha practicat una PCR.
En l’ àmbit laboral, un SP i una empresa necessitaran una PCR per prendre la decisió
de retorn al treball.
Resultats:
La lectura de resultats pot ser
o Visual (punxada al dit), és a dir, en el mateix lloc on es pren la mostra. No
requereixen transport a laboratori i el resultat s’obté en 15- 20 minuts.
o O en laboratori (extracció de sang venosa) amb aparells d’immunofluorescència.
Un resultat positiu indica que s’ha estat en contacte amb el virus SARS-CoV-2, i per
tant, es té cert grau d’immunitat. És important, tenir en compte que encara no hi ha
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dades suficients per determinar la durada d’aquesta immunitat, ni la total protecció
davant una nova infecció.
Els resultats negatius cal confirmar-los realitzant després una PCR.
c) Test antigènic (test ràpid antigènic)
Aquest test permet detectar les proteïnes del virus en la mostra obtinguda amb frotis
nasofaríngic.
És una eina útil en les fases primerenques de la infecció (primers tres dies des de
l'inici dels símptomes). Actualment hi ha una disponibilitat limitada en el mercat i per
tant, no es consideren en l’estratègia definida per les autoritats sanitàries.
Resultats:
La lectura del resultat pot ser visual (menys fiable) o per immunofluorescència, que
és més fiable (requereix d’aparell lector). El resultat s’obté en 15- 20 minuts.
Un resultat positiu confirma la presència superficial del virus en el tracte respiratori
superior.
En els resultats negatius té una fiabilitat baixa. Obliga a la confirmació mitjançant
una PCR.
Breu comentari en relació als controls de temperatura
Cal tenir present que les eines pel control de temperatura no són instruments de
diagnòstic de la COVID-19 donat que només detecten un dels possibles símptomes.
Amb aquests sistemes no es detecten les persones que poden presentar infecció però
no tenen febre i la presència de febre es pot deure a un estat de salut o malaltia
diferent al coronavirus. No obstant, permet detectar un possible cas quan la persona
es troba en estat febril, sense poder concloure el diagnòstic.
En tot cas, la utilització d’aquestes eines s’haurà d’aplicar amb proporcionalitat,
ajustant-se als criteris sanitaris i a la legislació relativa a la protecció de Dades
Personals (Reglament Europeu i Llei Orgànica 3/2018).
En cap cas, es pot establir com a mesura principal en la protecció de la salut de les
persones i en la lluita contra el contagi, ni pot substituir les mesures preventives més
efectives, com són, el manteniment de la distància física i la higiene col·lectiva i
individual.
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En resum...
Actualment a Catalunya predominen dos tipus de proves per detectar la COVID-19: les
PCR i el test ràpid serològic.
El principal criteri diagnòstic és la valoració del professional sanitari. Les proves de
detecció són eines de suport que complementen aquest diagnòstic.
Les proves s’han de realitzar amb prescripció mèdica i seguint els protocols i les
indicades pel Departament de Salut. Aquestes poden anar canviant en funció de
l’evolució de la pandèmia.
Cada tipus de prova té una utilitat diferent, i depèn de les circumstàncies de cada
pacient i de la fase de la pandèmia.
Ara mateix, la prova de referència és la PCR. Pel diagnòstic de nous casos, es pot
utilitzar el test ràpid serològic com a complement de la PCR especialment quan la
persona afectada porta més d’una setmana amb símptomes.
Si la PCR dona positiu, significa que s’ha estat en contacte recent amb el virus.
Si el test ràpid serològic dona positiu, s’ha estat en contacte en algun moment amb el
virus i l’organisme ha generat anticossos per defensar-se. La immunitat és una qüestió
que encara s’està investigant, per tant, s’han de seguir aplicant mesures de prevenció.
Si el test dona negatiu, caldria confirmar-lo amb una PCR, no obstant serà en funció
de la valoració del metge o metgessa.

A QUINES PERSONES S’HAURIA DE REALITZAR UNA PROVA?2
El poc coneixement que es té ara mateix del virus fa que molts sistemes de detecció de la
malaltia encara no siguin del tot fiables quan s’utilitzen en persones sense símptomes o
sanes. Ara per ara, els criteris sanitaris per la realització d’aquests proves són:
Actualment es fan proves a persones amb simptomatologia. S’ha de realitzar un
diagnòstic clínic i aplicar una PCR en les primeres 24 hores. Quan no es presenten
símptomes, no cal fer-se la prova.
En els casos de contactes de risc sense protecció (sense símptomes) ha d’haver
sempre indicació d’aïllament mitjançant una incapacitat temporal per COVID-19. En
principi no se’ls farà un seguiment actiu mitjançant proves, però en alguns casos, pot
haver indicació mèdica per realitzar-la i descartar la presència del virus abans de
retornar a la feina.
2

- Ministeri de Sanitat. Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia
de covid-19 indicadores de seguimiento.
- Generalitat de Catalunya. Directrius per a l'atenció i seguiment de les persones que s'han de reincorporar al
seu lloc de treball.
- Generalitat de Catalunya. Ús de tests microbiològics per a la reincorporació laboral de professionals.
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Concretament, segons les indicacions sanitàries actuals, no està indicada la
realització de la prova PCR en persones que no han tingut contacte de risc, o no tenen,
ni han presentat, símptomes compatibles amb COVID-19. A excepció de col·lectius
prioritaris que treballen en centres tancats i entre els seus residents hi ha alt risc de
transmissió de la malaltia i/o persones vulnerables (com ara, residències de gent
gran, de diversitat funcional física i/o cognitiva, de menors, centres d’internament de
salut mental i centres penitenciaris) i persones treballadores de centres sanitaris,
sociosanitaris i atenció primària.
En aquest sentit, cal tenir present que el concepte de persona treballadora que
presta serveis en aquests entorns inclou tant el personal directe com el de les
empreses subcontractades (personal d’atenció́, de neteja, manteniment, etc.).
Per la reincorporació laboral, en persones malaltes que presenten símptomes, la PCR
és la prova indicada per fer el diagnòstic. El test serològic es podrà utilitzar com a
suport segons les indicacions sanitàries.

Recorda...
La presència de símptomes, encara que siguin lleus, serà sempre una indicació per a
aïllament a domicili, mantenint les normes d’higiene i protecció de convivents. En
cas de mostrar signes de gravetat, caldrà considerar l’ingrés hospitalari.
En tot cas l’aïllament haurà de ser valorat i validat pel servei públic de salut amb
l’informe previ del Servei de Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció de
l’empresa pels casos possibles, confirmats o per les persones especialment sensibles
o vulnerables.
En l’estat actual de la pandèmia, alguns col·lectius continuen sent prioritaris en
l’accés a les PCR: sectors sanitaris (hospitals, atenció primària),
sociosanitaris, dependència (residencies de gent gran i discapacitats), centres
penitenciaris i qualsevol altre centre residencial d'atenció social (pisos tutelats de
menors i altres que aniran reincorporant-xe a l’activitat en els propers dies (centres
de dia).
Ara per ara, la finalitat preventiva per a controlar la malaltia es limita als casos
actius, perquè durant el període d'infecció activa és quan existeix el risc real que la
mateixa evolucioni a formes més greus, per aquest motiu, actualment la PCR és la
prova de referència en l’àmbit laboral.
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COM HAURIA D’ACTUAR L’EMPRESA?
En el moment actual, els elements fonamentals pel control de la pandèmia són el retorn
esglaonat a l’entorn laboral i el reconeixement i aïllament precoç dels possibles casos i
contactes estrets.
El retorn a l’activitat laboral s’ha de realitzar amb les màximes condicions de seguretat en
matèria sanitària i en matèria de prevenció de riscos laborals per a les persones
treballadores.
Cal recordar que és l’empresari o empresària, tal com s’indica en l’Article 14 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), qui té la responsabilitat de protegir la seguretat i la
salut de les persones treballadores i, per tant, qui ha d’implementar la política i mesures
preventives.
Serà l’empresa qui ha d’avaluar el risc d'exposició al virus en cadascuna de la tasques
diferenciades que es realitzen en cada lloc de treball i seguir les recomanacions
realitzades pel Servei de Prevenció (SP), el qual alhora ha de seguir les pautes i
recomanacions formulades per les autoritats sanitàries3.
En aquest sentit, l’aplicació de proves diagnòstiques no substitueix, en cap cas, la
implementació de les mesures preventives i l’existència del pla preventiu o de
contingència, acordat amb la RLT, que s’haurà de realitzar prioritzant el treball no
presencial o a distància, adoptant la resta de casos totes les mesures preventives que es
recomanin pel SP i per les autoritats sanitàries, i haurà d’incloure els protocols establerts
per la detecció i control dels possible contagis, amb els criteris utilitzats en la utilització
d’aquestes proves.
A més en aquelles activitats que per la seva pròpia naturalesa existeixi risc biològic haurà
de donar compliment al RD 664/1997. El pla de contingències s’annexarà al document de
l’avaluació de riscos.
L’empresari o empresària haurà de garantir en tot moment la informació i comunicació
del contingut del pla de contingències, procediments i protocols, a tota la plantilla i de tots
aquells canvis o modificacions que es puguin produir en el transcurs d’aquest Estat
d’Alarma (definir els canals, instruments i mecanismes de difusió i de verificació per tal de
comprovar que aquesta informació ha arribat a tota la plantilla i que aquesta n´ha comprés
el contingut i les mesures a adoptar).

3

- Ministeri de Sanitat. Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19).
- Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre
actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.
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COM HAN D’ACTUAR ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ (SP)
Els serveis de prevenció han de cooperar amb les Autoritats Sanitàries, adaptant la seva
activitat i recomanacions, amb l'objectiu general de limitar els contagis de coronavirus.
El SP té, en primera instància, l’obligació de realitzar l’avaluació o revaluació dels riscos
existents en els distints llocs de treball de l’empresa i elaborar-la conjuntament amb la
Direcció de l’empresa i amb la participació de la RLT (especialitats tècniques del servei de
prevenció). Per això, haurà de realitzar una valoració específica del grau d’exposició al
contagi en cadascuna de les tasques de cada lloc de treball i respecte a les condicions del
centre de treball en general.
En base al seu rol d’assessor de les diferents parts (empresa, persones treballadores i els
seus representants) haurà de proposar mesures preventives, en funció els resultats de
l’avaluació de riscos.
A més, el servei mèdic del SP ha de col·laborar amb les Autoritats Sanitàries, seguint les
seves indicacions en:
La protecció de les persones treballadores especialment sensibles o vulnerables
en relació a infecció de coronavirus, establint la naturalesa d'especial sensibilitat de
la persona treballadora i emetent informe individualitzat sobre les mesures de
prevenció, adaptació i protecció, tot plegat, tenint en compte si les condicions de
treball permeten realitzar-lo sense elevar el risc propi de la condició de salut de la
persona treballadora.
Establir els mecanismes per a la recerca i seguiment dels contactes estrets i els
casos possibles i confirmats.
Col·laborar en la gestió de la incapacitat temporal per COVID-19, elaborant
l'informe individualitzat on quedi acreditada la indicació per la baixa (que serà per
contingències comuns i assimilada a l’accident de treball a efectes de prestació),
amb la finalitat de facilitar al Sistema Públic de Salut la seva tramitació, en els casos
de persones treballadores especialment sensibles (quan no és possible adaptar o
canviar el lloc de treball), així com en els casos confirmats, possibles, probables i els
contactes estrets.
Aquesta col·laboració ve pautada en el Procediment pels SP del Ministeri de Sanitat, i haurà
de tenir en compte l’article 37.3 del Reglament de Serveis de Prevenció, en relació a la
vigilància de la salut, així com l’avaluació de riscos realitzada, de manera que el servei
mèdic i el servei tècnic del SP han d’actuar de manera coordinada.
En base a les Ordres del Ministeri de Sanitat SND/344/2020, de 13 d’abril, i SND/404/2020,
de 11 de maig, i a la Resolució del Departament de Salut SLT/936/2020, de 4 de maig, en el
cas que aquest servei mèdic del SP plantegi la realització o compra de proves
diagnòstiques:
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Haurà d’aplicar-les seguint les indicacions i estratègia indicada per les Autoritats
Sanitàries, i sempre amb una prescripció mèdica, en aquest cas, del metge o
metgessa del servei mèdic del SP.
Haurà de demanar autorització prèvia a la Direcció General d'Ordenació i Regulació
Sanitària, per a la seva aprovació.
El seguiment de la pandèmia requereix que el Sistema Públic pugui recavar tota la
informació en relació als resultats de les PCR. En aquest sentit, laboratoris i serveis
de prevenció estan obligats a facilitar a l'autoritat de salut pública de la comunitat
autònoma totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica
del COVID-19 que li siguin requerits.
El tractament de la informació de caràcter personal que es realitzi a conseqüència
del desenvolupament i aplicació d'aquesta ordre s’ha de fer d'acord amb el
Reglament Europeu de Protecció de Dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals.
Aquest tractament d’informació només pot tenir per finalitat el seguiment i
vigilància epidemiològica de la COVID-19 per a prevenir i evitar situacions
excepcionals d'especial gravetat, de manera que el responsable del mateix serà el
Ministeri de Sanitat.
En el cas que les proves diagnòstiques es facin a través de tests ràpids aplicats
directament pel SP, cal recordar que actualment no estan aconsellats per prendre
decisions en relació a la incorporació a la feina. En tot cas, s’hauran d’utilitzar en els
casos que Salut Pública indiqui, i haurà de sol·licitar autorització perquè siguin el
mateix SP qui les dugui a terme.
Cal tenir en compte que, segons la Resolució esmentada de Salut, els resultats dels
tests ràpids no seran objecte de notificació a la unitat epidemiològica del territori
al qual està adscrita l’empresa, mentre que els resultats de les PCR sí han de ser
comunicats.
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Recorda...
Correspon a l’Autoritat Sanitària realitzar els estudis epidemiològics, fixar els
criteris mèdics per les proves i controlar les activitats sanitàries que realitzen
les empreses. Aquesta competència està recollida en l’article 10.a de la LPRL
i en el RD 463/2020 d’Estat d’Alarma.
Per tant, la fixació d’aquestes proves diagnòstiques no es pot dur a terme de
manera unilateral i segons els criteris que fixi la pròpia empresa, o en el seu
cas el SP.
L'interès epidemiològic no és un interès legítim que pot invocar l'empresa
per a la realització de les proves de manera unilateral, sinó que ha de venir
determinat prèviament per les pròpies autoritats sanitàries, que seran les
que hagin d’autoritzar abans l’ús de les mateixes i determinar les vies de
col·laboració dels serveis de prevenció.
D’aquesta manera, ni l’empresa ni el SP podran situar aquestes proves
mediques com a obligatòries per les persones treballadores. Seran les
autoritats sanitàries les que indiquin els col·lectius i les condicions en les que
es poden requerir.
Ara per ara, i sota el principi de fiabilitat es desaconsella usar test ràpids en
l’àmbit laboral. En tot cas, és necessari que els equips, procediments i
sistemes comptin amb la deguda homologació, per a acreditar la fiabilitat de
les dades que ofereixen.
En tot cas, Les proves han d’estar prescrites per un metges o metgessa i les
realitzarà, exclusivament, personal sanitari amb competència tècnica,
formació i capacitat acreditada.
I s’han de realitzar d’acord amb el Reglament Europeu i la Llei Orgànica de
Protecció de Dades, la Llei 41/2002 bàsica reguladora de l'autonomia del
pacient, Llei catalana 21/2000, i sobre els drets d'informació concernent la
salut i l'autonomia del pacient.

CRITERIS D’ACTUACIÓ SINDICAL
Hem de tenir en compte que les PCR ens donen un resultat respecte a la possible infecció
per coronavirus en un moment determinat, que pot canviar posteriorment si no s’apliquen
les mesures preventives adequades. En aquest sentit, hem de fugir de la falsa sensació de
seguretat que pot generar l’ús massiu de proves diagnòstiques.
Per tant, per a una correcta acció preventiva front a la COVID-19 en l’àmbit de les
empreses és fonamental implementar les mesures de seguretat i de protecció per a la
represa d’activitats integrades en el pla de contingències.
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I en compliment d’aquestes qüestions, els criteris d’intervenció sindical seran:
Tenir realitzada i haver participat en l’elaboració de l’avaluació i valoració del grau
d’exposició a la COVID-19 en cadascuna de les tasques per cada lloc de treball.
Negociar i acordar un procediment intern de contingències com a Secció Sindical o
Comitè d’Empresa que integri mesures organitzatives, les mesures preventives, i els
protocols per a la detecció de casos possibles i confirmats, així com per a la
protecció de les persones treballadores especialment vulnerables.
Les mesures preventives i els protocols referits a la salut laboral, s’hauran de portar
també l’àmbit del Comitè de Seguretat i Salut.
Serà en el context d’aquest del pla de contingència i del protocol per a la detecció
de casos possibles i confirmats, on s’hauran de situar les proves diagnòstiques que
es pretenguin aplicar.
Qualsevol acord en relació a proves diagnòstiques, hauria d’estar condicionat a
l’existència de la valoració específica del risc i al pla de contingències, en els termes
descrits. Així mateix, haurà de considerar la voluntarietat per les persones
treballadores i tenir en compte la fiabilitat que cada tipus de prova ofereix, així com
els criteris de Salut Pública.
Haurà d’incloure també el caràcter excepcional i temporal de les mesures, el
tractament de les dades personals que se’n farà.
És important realitzar una campanya informativa per explicar en què consisteix
cada tipus de prova, la seguretat en el diagnòstic que ofereixen, i la importància de
mantenir les mesures preventives.
Per valorar la utilitat i l’ajustament als criteris establerts per les autoritats sanitàries
de la proposta que pugui fer l’empresa o el SP, haurem d’obtenir la informació i
documentació suficient. Per això, hem de sol·licitar còpia íntegra de:
Informació documental que el SP ha aportat a l'Autoritat Sanitària: tipus de
proves i el nombre d'unitats adquirides, així com l'ús que es farà i
procediment de comunicació sobre els casos de COVID-19 confirmats que es
detectin.
Indicacions que l'autoritat sanitària els hagi realitzat i de la prescripció mèdica
per a la realització de les proves.
Marca comercialitzadora i documentació tècnica de la prova o proves, que
s'utilitzaran, quant a la seva fiabilitat, sensibilitat i especificitat, així com el seu
valor diagnòstic.
Criteris clínics i mèdics per al seu ús.
Notificació feta pel SP a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària.
Sol·licitar consentiment informat (Llei catalana 21/2000 i Llei 41/2002, sobre
els drets del pacient).
Sol·licitar aplicació del criteri de voluntarietat (article 22 de la LPRL), en el cas
d’empreses no adscrites a l’Annex I del RD 39/1997, Reglament de Serveis de
Prevenció.
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Certificació referent al tractament de les dades obtingudes en les proves o
tests serològics (llei orgànica de protecció de dades 3/2018).
Protocol referent a com es tractaran els casos positius a nivell sanitari i
laboral.
El consentiment informat haurà d’incloure:
El tipus de proves que es realitzaran, el seu grau d'homologació, les dades que
es deriven d'aquestes, l'abast que aquestes dades representen sobre l’estat de
salut de la persona afectada, i les raons i motius presos en consideració per a
imposar la seva pràctica.
El perfil professional de les persones que realitzen l'obtenció de mostres, i el
responsable del tractament de tals dades.
La forma en què es tractaran les dades, i les persones que tindran accés a
aquests.
Els resultats obtinguts en les seves proves.
Les vies per a poder reclamar i formular al·legacions en relació amb els resultats
obtinguts, i la possibilitat que siguin revisats per personal competent i amb
capacitat per a reconsiderar els resultats o les mesures adoptades.
Les garanties que han establert per a preservar els drets i principis relatius a la
protecció de dades personals, i en particular, les garanties que l'empresa no
tindrà accés als resultats de les proves mèdiques.
En cas d’incompliment o dubtes respecte a si la proposta de l’empresa s’ajusta als
criteris de Salut Pública, valorar realitzar denúncia i/o consulta davant l’Autoritat
Sanitària, davant la inspecció de treball i/o la fiscalia si fos necessari.
Posa’t en contacte amb la teva Federació o Territori per a un assessorament més
detallat.
Recorda...
La situació excepcional que vivim no limita els drets d’informació, consulta i
participació de les delegades i delegats de prevenció ni el funcionament del CSS.
És important debatre en el CSS totes les qüestions relatives a les proves pel
diagnòstic utilitzades, així com exercir les nostres funcions sol·licitant la informació
necessària.
Tots els casos confirmats o possibles hauran d’estar en aïllament i en incapacitat
temporal, d’aquesta manera serà el facultatiu d’atenció primària qui podrà realitzar
la prescripció de la PCR. Qualsevol oferiment per part del SP per a la realització
d’una prova diagnòstica s’haurà de realitzar en coordinació amb el metge o
metgessa de capçalera.
Consulta l’acord realitzat en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals en relació a
les mesures preventives i l’ús de proves diagnòstiques en les empreses.
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