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Novetats I Darreres Publicacions Des
De L’institut Català De Seguretat i Salut
Laboral
Durant el primer semestre del 2020, la situació de pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha estat el principal focus d’atenció tant en salut pública com
en salut laboral.
Des dels àmbits de la prevenció de riscos i la protecció civil, així com per part de
l’autoritat sanitària, s’han establert indicacions i recomanacions bàsiques per garantir la seguretat i la salut dels treballadors i de la població en general. Aquest fet
s’ha reflectit en l’elaboració i difusió de nombrosos documents per part de l’ICSSL
amb informació i recomanacions per a la prevenció i control de la COVID-19, que
també inclouen enllaços a pàgines web d’altres organismes i a altres materials
que poden ser d’interès.
Presentem a continuació algunes novetats de la pàgina web de l’ICSSL sobre
aquest tema.

Novetats a la pàgina web de l’ICSSL
Des de l’ICSSL s’ha creat un espai web dedicat específicament al SARS-CoV-2 per
facilitar l’accés a totes les publicacions realitzades a l’entorn d’aquest tema.
És de destacar, a més a més, que els documents s’han anat revisant i actualitzant
de forma contínua en funció de la millora del coneixement dels mecanismes de
transmissió i de l’evidencia científica sobre les característiques del coronavirus,
així com en funció de les recomanacions de l’autoritat sanitària per tal de prevenir
el contagi.

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
Aquest va ser un dels primers documents publicats amb recomanacions entorn
al coronavirus SARS-CoV-2, elaborat en el marc del Consell de Relacions Laborals.
La publicació inclou tant mesures i orientacions per a planificar una feina segura
com actuacions en l’àmbit de les relacions laborals. Opcions com el teletreball, o
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diferents alternatives de flexibilitat empresarial que es proposa que es prioritzin
quan sigui possible, han permès reduir la possibilitat de contagi i, al mateix temps,
minimitzar l’impacte negatiu sobre el teixit empresarial i l’ocupació.

Preguntes i respostes sobre el SARS-CoV-2 i el
treball
Amb l’objectiu de donar una resposta ràpida i concisa als principals dubtes en
matèria de seguretat i salut en el treball que pot haver generat la situació actual,
s’han elaborat un seguit de documents que recullen les preguntes més freqüents
que es poden plantejar tant per les persones treballadores com per l’empresariat.
Les diferents publicacions aborden des d’aspectes generals com la transmissió
del coronavirus, fins a temes relacionats amb les mesures de flexibilitat, l’actuació
davant la detecció de casos a les empreses o la ventilació dels llocs de treball.
Amb aquest mateix format s’han elaborat documents amb preguntes freqüents
relacionades amb la neteja i desinfecció d’espais o les actuacions en el marc de
les obres de construcció.

Recomanacions i mesures preventives per a
determinades activitats
El retorn a l’activitat laboral després d’una paralització de moltes activitats productives o del manteniment de l’activitat mínima indispensable, s’ha de fer garantint
la màxima seguretat sanitària i adoptant les mesures preventives i organitzatives
necessàries per prevenir el risc de contagi del coronavirus als centres de treball.
Aquesta col·lecció de documents inclou recomanacions preventives específiques
per activitats com les perruqueries, el petit comerç, els centres i serveis del sistema
bibliotecari, l’atenció domiciliària o la campanya de recollida de fruita. S’inclouen
mesures a prendre abans de reprendre les activitats, durant els desplaçaments,
en el propi centre de treball, tant en àrees de producció com en zones de descans,
així com mesures a prendre abans de tornar al domicili. Cal recordar el paper fonamental que té l’organització preventiva de les empreses en aquest àmbit.
L’objectiu d’aquests documents tècnics és proporcionar una guia orientativa sobre
els aspectes que ha de tenir en compte l’empresari per a garantir un entorn de
treball segur front el coronavirus SARS-CoV-2.

Publicacions sobre l’ús d’equips de protecció
Prioritzant sempre l’adopció de mesures generals per a evitar l’exposició i la propagació del virus, especialment de tipus organitzatiu i d’higiene generals, així com
mesures col·lectives de barrera i distanciament social, determinades situacions
poden requerir l’ús de mesures preventives de tipus individual.
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En aquest sentit s’han publicat dos documents, un sobre equips de protecció de
les vies respiratòries i un altre sobre pantalles facials, amb indicacions relacionades amb la selecció, la gestió en els centres de treball o la recomanació d’ús en
funció de l’avaluació de riscos laborals.

Recomanacions pel col·lectiu de treballadors
autònoms
Les persones treballadores autònomes, de manera habitual, personal i directa, fan
una activitat econòmica o professional fora de l’àmbit de direcció i organització
d’una altra persona. Per a facilitar que les recomanacions arribin a aquest col·lectiu s’ha elaborat material en diferents formats: document, tríptic, fulletó, amb l’objectiu de proporcionar una guia orientativa sobre els aspectes que ha de tenir en
compte un treballador autònom per a desenvolupar la seva activitat amb el menor
risc per a ell i per a les persones amb les que pugui interactuar.

Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el
Treball-28 abril de 2020
Cada 28 d’abril és una data per a la reflexió i la valoració de la situació de la seguretat i la salut laboral al nostre país i arreu del món, i enguany, de manera ineludible,
aquesta reflexió s’ha fet entorn de la pandèmia de la COVID-19, com recull el cartell
commemoratiu d’aquest esdeveniment, centrat en una de les mesures preventives
més efectives davant el SARS-CoV-2, com és garantir la distància de seguretat
entre les persones.
Totes aquestes publicacions poden descarregar-se des de la pàgina web de l’ICSSL.
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
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