
L’aïllament o contagi per coronavirus es considerarà accident de treball  

Avui s’ha publicat al  BOE la mesura aprovada ahir pel Consell de Ministres per la qual 
es considera com a accident de treball l'aïllament o contagiar-se de coronavirus. 

És una de les mesures incloses en el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual 
s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la 
salut pública (BOE d'11 de març de 2020 i que entrarà en vigor demà) 

L'Article Cinquè del RD-Llei 6/2020 disposa expressament el següent: 

Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes 
d'aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19. 

1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació 
assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat 
temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les 
persones treballadores provocat pel virus COVID-19. 

2. En tots dos casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel 
comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. 

3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte pròpia o aliena 
que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de la 
Seguretat Social. 

4. La data del fet causant serà la data en la qual s'acordi l'aïllament o malaltia del 
treballador o treballadora. 

 sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data. 

IMPORTANT : En aquest moment encara no es tenen instruccions de quin serà el 
procediment a seguir, ni com s’emetran les baixes mèdiques, el que si que està clar és que 
en principi l’ assistència sanitària es realitzarà via servei públic i no a través de les Mútues 
d’ Accident, per tant hem de seguir les indicacions que ens han donat fins ara en cas de 
tenir símptomes  (trucar al 061 o al 112 ). 

 


