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Davant l’entrada en vigor de l’obligatorietat del passaport COVID per accedir a alguns establi-
ments per part dels consumidors, des de La Intersindical volem precisar quin és el marc i quins
són els drets dels treballadors i les treballadores en relació als mecanismes de control per part
de les empreses en les mesures de prevenció de riscos, la salut i els processos de vacunació
per superar la pandèmia de la COVID-19.

El dret a la salut és un dret individual i col.lectiu. Als centres de treball és un dret i un deure
compartit entre els treballadors i les treballadores i les empreses. Així mateix cal respectar el
dret a la igualtat i es prohibeix la no discriminació per raons de salut. Cap d’aquests drets se
situa, a priori, un per sobre de l’altre, per tant han de ser considerats drets en el mateix nivell
d’importància, en tot cas no correspon a les empreses fer aquesta priorització.

La normativa actual no obliga a la vacunació, per tant, les empreses no poden obligar als tre-
balladors i a les treballadores a vacunar-se. La normativa no permet tampoc que els empresa-
ris demanin carnets de vacunació. L’estat de salut entra en l’àmbit de dades personals, els
reconeixements mèdics que les mútues de treball ofereixen al personal són confidencials i les
empreses no tenen dret a tenir coneixement dels resultats.

El que sí obliga, òbviament, la normativa actual és a comunicar el resultat positiu de COVID-19
d’un treballadora o d’una treballadora a fi i efecte d’informar als contactes estrets del centre
laboral.

Donat que actualment ja hi ha empreses que han demanat als seus treballadors i treballadores,
incomplint la normativa, informació relativa al seu estat de vacunació cal que eliminin aquesta
informació i deixin de prendre mesures que hagin dut a terme en aquesta matèria.

Així doncs, des del marc actual, on la vacunació no és obligatòria i cal garantir el dret a la pre-
venció de riscos i a la salut, La Intersindical posem l’accent en les mesures de caràcter organi-
tzatiu i de protecció col·lectiva que les empreses han de garantir per reduir els contagis per
COVID-19.

A la “Guia pels serveis de prevenció de riscos laborals en front de la SARS-COV19” de 18 de
novembre de 2021 les mesures proposades són les següents:

Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients
o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència. En
els períodes de descans també ha de contemplar-se aquesta mesura.

•Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització
dels torns, així com l'ús dels llocs comuns.

•Potenciar el teletreball per al desenvolupament d'aquelles activitats la naturalesa de les
quals ho permeti, com a mesura transitòria i sempre garantint els drets dels treballadors
i de les treballadores.

•Valorar l'adopció d'opcions de treball mixtes per a aquelles activitats que no requereixin
una presència contínua en el centre de treball.

•En desplaçaments en vehicles compartits, utilitzar la màscara i garantir l'entrada d'aire
exterior.

•Contemplar possibilitats de redistribució de tasques.
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En aquells establiments oberts al públic s'atendrà les següents consideracions:

•Han de complir-se les mesures dictades per les autoritats sanitàries, minimitzant el risc
d'exposició, especialment en els espais d'espera.

•S'informarà clarament els clients/usuaris sobre les mesures organitzatives i sobre la
seva obligació de cooperar en el seu compliment.

- Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i
intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en
cada cas.

- Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfec-
tants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de
mans, així com màscares adequades en funció del risc d'exposició al SARS-CoV-2.

•Implantar barreres físiques de separació: ús d'intèrfons, finestretes, mampares de me-
tacrilat, cortines transparents, etc., quan es consideri necessari com a mesura de protecció
col·lectiva indicada per part del servei de prevenció.

•La forma òptima de prevenir la transmissió és usar una combinació de totes les mesures
preventives, no sols Equips de Protecció Individual (*EPI). L'aplicació d'una combinació de
mesures de control pot proporcionar un grau addicional de protecció.

En la major part de les exposicions laborals l'aplicació estricta de les mesures d'higiene de
mans, superfícies i equips, juntament amb les mesures de protecció respiratòria (etiqueta
respiratòria i ús continuat i correcte de la màscara) minimitza la transmissió de la infecció. En
els centres sanitaris i sociosanitaris l'aplicació de les precaucions estàndard, ampliades amb
les precaucions per a evitar la transmissió respiratòria (gotes i aèria) i de contacte en funció de
la tasca poden ser importants mesures de prevenció per a controlar la transmissió.

Un tractament diferenciat han de tenir els treballadors especialment sensibles. Com dicta la
normativa el servei sanitari de cada Servei de Prevenció de Riscos Laborals de cada empresa o
administració pública ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible
en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d'especial sensibilitat
de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protec-
ció.

Amb l'evidència científica disponible al maig de 2021 (Informació cientificotècnica sobre la COVID- 19,
del Ministeri de Sanitat), el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a la COVID-19
les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, dia-
betis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, ma-
laltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys. El Mi-
nisteri de Sanitat estableix una actuació diferenciada per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc
d’aquest col·lectiu especialment sensible en l'àmbit sanitari i sociosanitari dels altres àmbits.

Un altre col·lectiu a tenir present són les persones treballadores afectades pel COVID persistent.
Es tracta d'una qüestió que afecta un gran nombre de persones i que, per tant, està tenint un
gran impacte. Un percentatge de persones refereixen símptomes prolongats i recurrents,
durant setmanes o mesos, després del primer episodi de COVID-19, independentment de la gra-
vetat d'aquest. Els símptomes de les persones que pateixen COVID persistent són ex-
tremadament nombrosos i variats: inclouen fatiga, dificultat respiratòria, disfunció cognitiva,
entre altres, i generalment tenen un impacte en el funcionament diari. Poden ser de nova apa-
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rició després de la recuperació inicial d'un episodi agut de COVID-19 o persistent des de la ma-
laltia inicial, a més, poden ser fluctuants o constants.

Des de la Intersindical denunciem la indefensió creada pel Govern Espanyol perquè encara no
ha definit amb precisió el que s'entén per COVID persistent. Recentment l'Organització Mundial
de la Salut ha definit que les persones amb COVID persistent són aquelles amb una història
d'infecció probable o confirmada per SARS CoV-2, havent transcorregut 3 mesos des de l'inici
de la infecció, amb símptomes que duren almenys 2 mesos i que no poden explicar-se amb un
altre diagnòstic.

Pel que fa a la vigilància de la salut, els treballadors i treballadores que hagin estat diagnos-
ticats de COVID persistent una vegada reincorporats al seu lloc de treball, han de ser valorats
pel personal sanitari del Servei de Prevenció de riscos Laborals de l’empresa per determinar si
requereixen o no adaptacions en el seu lloc de treball en funció de les seves limitacions. La valo-
ració serà assimilable a un reconeixement després d'una absència prolongada per motius de
salut. En el seu cas, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals proposarà adaptar el lloc o les
condicions de treball a través de mesures de protecció i prevenció més oportunes i convenients
per a la persona treballadora i el seu actual estat de salut.

Actualment segons la normativa vigent l’afectació per la Covid19 està assimilada en caràcter
excepcional a accident de treball exclusivament per la prestació econòmica d'incapacitat
temporal del sistema de Seguretat Social: aquells períodes d'aïllament o contagi de les perso-
nes treballadores provocat pel virus SARS-CoV-2 (Article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de
març, pel qual s'adopten determinadesmesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció
de la salut pública). El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, en la
seva Disposició final desena, modifica l'Article 5 del Reial decret llei 6/2020, per a establir la
continuïtat de la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels
períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el
seu centre de treball les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19.

Des de La Intersindical considerem que en els darrers mesos els centres de treball han rela-
xat totes aquestes mesures, en alguns casos essent simbòliques o fins i tot desapareixent
dels centres de treball.

Denunciem que s’ha detectat que s’ha passat d’un seguiment estricte de compliment a un re-
laxament excessiu i que, entre d’altres, això ens ha portat novament a una situació de
creixement dels casos de contagis.

Reclamem, de la mateixa manera, que des de les autoritats laborals i sanitàries, s’intensifi-
quin els controls per assegurar el compliment d’unes mesures que en els mesos anteriors
han demostrat ser eficients.
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