
  

 

Nota informativa davant la sol·licitud de proves microbiològiques 

per la Covid-19 per part d’empreses, Mútues col·laboradores de la 

Seguretat Social (MCSS) i/o Serveis de Prevenció de Riscos 

Laborals (SPRL) 

1. El resultat d’un test microbiològic per la Covid-19 ha de poder ser interpretat en conjunt amb 

l’estat de salut de la persona a qui se li ha practicat la prova, i l’evolució epidemiològica del 

brot. 

2. Aquelles empreses, MCSS i/o SPRL que decideixin realitzar proves microbiològiques per la 

Covid-19, són responsables tant de la realització de la mateixa com de finalitzar el procés 

d’interpretació. Per tant, s’han de responsabilitzar de la realització de totes les proves de 

diagnòstic microbiològic que siguin necessàries per a aquesta finalitat, d’informar al 

treballador/a, i d’aplicar la presa de decisions que se’n derivin. Per tant, no es remetrà cap 

treballador/a a l’Atenció Primària per la valoració dels resultats dels mateixos o per tests 

confirmatoris. 

3. Atenció Primària no farà proves complementàries que no hagin sigut prescrites seguint les 

prioritzacions del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 

SARS-CoV-2. 

4. En cas que es realitzi una PCR i aquesta sigui positiva, es podrà remetre a Atenció Primària 

que actuarà com en qualsevol cas confirmat d’acord amb la classificació de casos de Salut 

Pública. 

5. Aquestes indicacions no fan referència a la deguda recomanació d’acudir al metge de 

família/infermera o derivar al pacient a un centre de salut, en cas de que es detectin 

símptomes. 

6. El coronavirus SARS-CoV-2, des del 28 de maig del 2020, és considerat un accident de 

treball per aquell personal vinculat a un entorn sanitari o sociosantiari i, en cas de contagi, i 

diagnòstic confirmat s’hauran de tractar a través de les seves Mútues laborals. Aquestes 

s’han de fer càrrec del seguiment i baixa laboral i no ser remesos a l’Atenció Primària. Aquest 

col·lectiu engloba a tota persona que presti serveis en un centre social o sociosanitari, on 

s’inclou el personal de neteja, de restauració... 
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