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Pautes a seguir per a la determinació com a treballador/a especialment sensible en 
consideració al personal amb condicions d’especial vulnerabilitat en relació a la 
infecció de coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació 
presencial al lloc de treball 
 
 
 
Atenent a les diverses publicacions elaborades per les autoritats competents sanitàries, s’han definit 
els grups d’especial vulnerabilitat en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 i, d’acord amb 
la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar 
al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus 
SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball, on s’estableix que 
els serveis de prevenció han de valorar, a nivell individual, el personal amb condició d’especial 
vulnerabilitat a una possible exposició en l’entorn laboral al coronavirus SARS-CoV-2 i determinar 
la condició, o no, de treballador/a especialment sensible, en funció del seu estat de salut i de les 
condicions de treball i/o de les tasques que ha realitzar, especificant les mesures de prevenció, 
adaptació i protecció que siguin necessàries, si escau. 
 
 
1. Definicions:  
 
Persones amb especial vulnerabilitat (PEV):  
 
En el context de la situació de pandèmia actual, es consideren aquelles persones que presenten 
factors de risc relacionats amb el seu estat de salut els quals poden fer preveure, amb criteris 
epidemiològics i clínics, un increment de la probabilitat de desenvolupar la Covid-19 si s’exposen al 
SARS-CoV-2 o presentar una evolució clínica desfavorable en cas de patir la Covid-19. 
 

Segons les autoritats sanitàries es defineixen com a grups vulnerables els següents:  

Ministerio de Sanidad 

 diabetis mellitus 
 malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió 
 malaltia pulmonar crònica 
 immunodeficiència 
 càncer en fase de tractament actiu, 
 embaràs  
 majors de 60 anys 

Departament de Salut 
(inclou, a més a més)  

 malaltia hepàtica crònica, 
 malaltia renal crònica 

 
Treballadors/es especialment sensibles (TES): 
 
Es considera aquelles persones que per les seves característiques personals o pel seu estat biològic 
conegut, incloent-hi aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o 
sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball, en el cas actual al risc 
d’exposició al SARS-Cov-2 en funció de les tasques desenvolupades. 
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2. Procediment: 
 
2.1. Sol·licitar la valoració com a TES  
 
El personal que s’hagi d’incorporar per fer activitats laborals presencials i que pertany-hi al grup 
PEV, abans de la seva reincorporació cal que: 
 

 El/la treballador/a comuniqui al cap de la seva unitat/servei de la seva situació com a PEV 
.  

 Abans d’iniciar l’activitat, el cap ho ha de comunicar al Servei Prevenció de Riscos Laborals 
(SPRL) del Departament mitjançant correu electrònic a la Unitat Bàsica de Salut (UBS) 
ubs.daam@gencat.cat. En aquest correu ha de consta la informació següent: 
 

Tema del @:  Persona amb especial vulnerabilitat de la unitat/servei  <Nom> 
 
Cos del @:  Les dades individualitzades per a la cada persona PEV: 

- Nom del treballador/a 
- Correu corporatiu / telèfon-móbil (personal) 
- Lloc de treball 
- Centre / Comarca 
- Activitats a desenvolupar (concreció de tasques a fer durant en fase 

corresponent) 
- Previsió d’hores /dia i/o dies/setmana a treballar presencialment i 

data d’inici 
 

 Us recordem que la reincorporació del personal presencial s’ha de planificar i fer de manera 
progressiva. Per tant, les sol·licituds a la UBS-SPRL també s’han de fer de manera 
progressiva, a fi de poder donar resposta amb la major brevetat possible.  

 
2.2. Actuacions de la UBS: 

 
a. Tramesa per correu electrònic a la persona PEV on se li sol·licita que retorni i adjunti, per 

aquest mitjà, la documentació següent: 
 
o Qüestionari de PEV (degudament emplenat) 
o La documentació mèdica justificativa per ser del grup PEV 

 
b. Realització d’una entrevista de salut, telefònica, per valorar les afectacions de salut 

presentades i l’estat de salut actual. 
 

c. Valoració del nivell de risc d’exposició al SARS-CoV-2 en relació a les tasques laborals que 
ha de desenvolupar i elaboració d’un informe sobre la condició, o no, com a TES on, si 
s’escau, s’especificaran les mesures de prevenció, adaptació i/o protecció necessàries.  

 
d. Lliurament de l’informe, per e-valisa, al treballador/a, al comandament directe i al superior 

jeràrquic de la direcció general corresponent. 
 

 
Mentre no es disposi de la valoració per part de la UBS del SPRL, amb caràcter general, el PEV ha 
de continuar prestant servei no presencial, en modalitat teletreball i/o treball a distància.  
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