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11.21 Circular Informativa  
 

 

MESURES DE PREVENCIÓ EN ELS CENTRES DE TREBALL PER FER 

FRONTA A LA CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 

 
 

L’article 7 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i 

coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, (BOE núm. 76, de 30 

de març) que va entrar en vigor el proppassat dia 31 de març, és el resultat de la tramitació 

parlamentària com a llei del Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny (vide circular CAPSS 46.20) i 

estableix les mesures preventives que, sense perjudici de la normativa sobre prevenció de riscs 

laborals, s’han d’adoptar en els centres de treball, que són les següents: 

 

a) Ventilació, neteja i desinfecció adequades. 

b) Posar a disposició de les persones treballadores aigua, sabó, gels hidroalcohòlics o 

desinfectants amb activitat viricida per a la neteja de mans. 

c) Garantir el manteniment de la distància mínima d’1’5 metres, adaptant les condicions de 

treball, fins i tot els torns, i els llocs comuns. Quan no sigui possible,  s’ha de facilitar a les 

persones treballadores els EPI adequats al nivell de risc. 

d) Evitar la coincidència massiva de persones, tant de persones treballadores com de clients o 

usuaris. 

e) Reincorporar progressivament la prestació de serveis presencial i potenciar l’ús del 

teletreball quan siguin possible. 

Aquestes mesures preventives ja estaven incloses també, a més del Reial Decret llei 21/2020, a 

l’apartat 3 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre (vide circular CAPSS 68.20) 

 

Les persones que presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 o estiguin en aïllament 

domiciliari degut a un diagnòstic de la infecció o que es trobin en quarantena per haver estat un 

contacte estret, no han d’anar a la feina. 

 

Si una persona treballadora comença a tenir simptomatologia compatible amb la malaltia s’ha de 

posar immediatament la mascareta i seguir les recomanacions que l’indiqui el servei de vigilància 

de la salut o el centre de salut corresponent fins a que sigui avaluat mèdicament. 
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L’article 8 d’aquest llei estableix l’obligació de l’administració sanitària de garantir: 

 

 Que s’adopten mesures organitzatives, de prevenció i higiene per assegurar el benestar de 

les persones treballadores i dels pacients.  

 La disponibilitat dels materials de protecció necessaris, la neteja i la desinfecció de les àrees 

utilitzades i l’eliminació del residus.  

 El manteniment adequat dels equips i instal·lacions. 

 

Barcelona, 6 d’abril de 2021 

 


