Real Decret-Llei 6/2020 - CORONAVIRUS 2019-nCoV
Benvolgut/da client:
Arran de l'entrada en vigor del 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, que ha entrat en vigor en data 12 de març (pot
consultar el BOE aquí), comunicar-vos el següent:
Incapacitat Temporal
- L'assistència mèdica així com el seu seguiment, serà assumit pel Servei
Públic de Salut, seguint estrictament els criteris i protocols determinats pel
Ministerio de Sanidad i les diferents Conselleries de Salut. Per tant, es
recomana que cap possible contagi es dirigeixi als nostres centres
assistencials, sent derivat al Servei Públic de Salut (telèfons d'emergència 061,
112, etc..)
- Les baixes mèdiques relacionades amb el coronavirus, tant
contacte/aïllament com malaltia, seran emeses pel Servei Públic de Salut,
independentment de l'ocupació del treballador afectat. - Aquestes baixes
mèdiques seran emeses per Contingència Comuna amb uns codis específics
habilitats a aquest efecte que permetran identificar que es tracta d'una baixa
assimilada a l'accident de treball com coronavirus, i que permetrà a les
empreses que es descomptin l'endemà com a accident de treball. En cas de
no venir correctament identificades podran tenir problemes amb les
liquidacions amb la Tesorería General de la Seguridad Social.
- De la mateixa manera, el Servei Públic de Salut serà el responsable dels
corresponents Comunicats de Confirmació i l'Alta Mèdica.
- Atès que no es tracta d'un accident de treball no serà necessari l'emissió de
comunicat d'accident per part de les empreses.
- Els processos que s'acullen a aquest Reial Decret són els iniciats a partir del
dia 12.03.2020. No obstant això, s'està pendent d'una consulta a la Direcció
General d'Ordenació de la Seguretat Social per si pogués tenir caràcter
retroactiu.
Risc de l'Embaràs i la Lactància

- El criteri emès per la Subdirecció General de l'INSS, una vegada examinada
la literatura mèdica i casuística d'altres països, s'ha arribat a la conclusió que
el coronavirus no suposa un risc addicional per a l'embaràs. Per tant, no es
tindrà en compte a l'hora de reconèixer aquesta prestació, aplicant els
criteris de la guia SEGO. Els anirem informant de qualsevol informació
addicional sobre aquest tema.
Els anirem informant de qualsevol informació addicional sobre aquest tema.

