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1. Objecte  
 

Aquest document s’emet arran La situació actual de pandèmia provocada per SARS-CoV-2 ha 

afectat a l’entorn laboral de les persones i ha modificat significativament les seves condicions de 

treball. En aquests supòsits, l’article 4.2 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 

s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció estableix que a partir de l’avaluació inicial, 

hauran de tornar a avaluar-se els riscos laborals dels llocs de treball que, entre altres factors, 

puguin estar afectats per un canvi en les condicions de treball o la incorporació de treballadors/es 

les característiques personals dels quals o estat biològic conegut els facin especialment 

sensibles a les condicions del lloc. 

 

D’altra banda, l’article 6 d’aquesta norma, preveu també la revisió de l’avaluació inicial dels llocs 

de treball quan s'hagin detectat danys a la salut dels treballadors o s'hagi apreciat a través dels 

controls periòdics, inclosos els relatius a la vigilància de la salut, que les activitats de prevenció 

poden ser inadequades o insuficients i preveu  Per a això es tindran en compte els resultats de: 

 l'anàlisi de la situació epidemiològica segons les dades aportades pel sistema d'informació 

sanitària o altres fonts disponibles. 

 

Pel que fa a les situacions de risc d’exposició a agents biològics, el punt 2 de l’article 4 del Reial 

decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 

amb l'exposició a agents biològics durant el treball, estableix que l’avaluació haurà de repetir-se 

periòdicament i, en qualsevol cas, cada vegada que es produeixi un canvi en les condicions que 

pugui afectar l'exposició dels treballadors a agents biològics, i que així mateix es procedirà a una 

nova avaluació del risc quan s'hagi detectat en algun treballador una infecció o malaltia que se 

sospiti que sigui conseqüència d'una exposició a agents biològics en el treball. 

 

D’acord amb aquestes premisses, aquest informe té per objecte l’actualització de l’avaluació de 

riscos i la planificació de les mesures de prevenció i protecció associades a la situació d’exposició 

al SARS-CoV-2. 

 

2. Àmbit d’aplicació 
 

L’àmbit d’aplicació d’aquest document inclou tots els llocs de treball de personal funcionari i 

laboral de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) que treballen 

en centres del propi IMLCFC i en edificis judicials del Departament de Justícia. 
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3. Normativa i criteris de referència 
 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut als llocs de treball. 

 Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

 Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària 

Mortuòria. 

 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. 

 Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeo i del Consell de 9 de Març de 2016 relatiu 

als equips de protecció individual. 

 Directiva 93/42/CEE del Consell, de 14 de Juny de 1993, relativa als productes sanitaris. A 

partir del 26 de Maig de 2020 serà aplicable el Reglament (EU) 2017/745 del Parlament 

Europeo i del Consell de 5 d’abril de 2017 sobre els productes sanitaris. 

 Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han 

d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 

coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball 

 

 

“Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a 

la exposición al nuevo coronavirus (sars-cov-2)” del Ministerio de Sanidad, de 30 d’abril de 

2020. 

 

“Procedimiento para el manejo de cadáveres en casos de Covid-19” del Ministerio de Sanidad, 

de 13 d’abril de 2020. 
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4. Procediment d’avaluació de riscos 
 
4.1. Classificació de l’agent biològic SARS-CoV-2 
 

El punt 3 de l’article 4 del Reial decret 664/1997 estableix que l’avaluació dels riscos relacionats 

amb l'exposició a agents biològics s'efectuarà tenint en compte tota la informació disponible i, en 

particular: 

a) La naturalesa dels agents biològics als quals estiguin o puguin estar exposats els 

treballadors i el grup a què pertanyen, d'acord amb la taula i criteris de classificació 

continguts en l'annex II. 

b) Les recomanacions de les autoritats sanitàries sobre la conveniència de controlar l'agent 

biològic a fi de protegir la salut dels treballadors que estiguin o puguin estar exposats a 

aquest agent en raó del seu treball. 

c) La informació sobre les malalties susceptibles de ser contretes pels treballadors com a 

resultat de la seva activitat professional. 

d) Els efectes potencials, tant al·lèrgics com tòxics, que puguin derivar-se de l'activitat 

professional dels treballadors. 

e) El coneixement d'una malaltia que s'hagi detectat en un treballador i que estigui directament 

lligada al seu treball. 

f) El risc addicional per a aquells treballadors especialment sensibles en funció de les seves 

característiques personals o estat biològic conegut, a causa de circumstàncies com ara 

patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris, embaràs o lactància. 

 

Pel que fa a l’apartat a), s’ha de considerar que actualment el coronavirus SARS-CoV-2, no està 

classificat específicament a l’Annex II del Reial Decret 664/1997, que només fa referència als 

virus de la família dels Coronaviridae, i els considera en conjunt com a agents biològics del grup 

2. Tot i això, si un agent no consta en la taula de referència, la pròpia norma preveu l’estimació 

del seu risc d'infecció tenint en compte les definicions previstes en el primer apartat de l'article 3 

sobre la classificació d’agents biològics. A l'efecte d'assimilar-lo provisionalment als agents 

inclosos en un dels quatre grups previstos per la norma, en cas de dubte entre dos grups, haurà 

de considerar-se classificar-lo en el grup de perillositat superior. 

 

A nivell europeu, la DIRECTIVA (UE) 2019/1833 DE LA COMISSIÓ de 24 d'octubre de 2019 per 

la qual es modifiquen els annexos I, III, V i VI de la Directiva 2000/54/CE del Parlament Europeu 

i del Consell amb adaptacions de caràcter estrictament tècnic, estableix a l’annex III la llista 

d'agents biològics que són patògens humans coneguts, classificats conformement al nivell de 

risc d'infecció que presenten i considera el Coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu 

(SARS-CoV) com un agent biològic del Grup III. Aquesta Directiva europea està vigent des de 

novembre de 2019 i haurà d’estar incorporada al nostre ordenament jurídic com a màxim el 20 

de novembre de 2021. 
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4.2. Criteris d’avaluació del risc d’exposició al SARS-CoV-2 
 

Des del punt de vista laboral i d’acord amb el Criteri n. 102/2020 sobre mesures i actuacions de 

la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou Coronavirus 

(SARS-CoV-2), aquesta avaluació estableix una diferenciació entre els llocs de treball en què hi 

ha risc d’exposició professional al SARS-CoV- 2, i els llocs de treball que no impliquen risc 

professional al SARS-CoV- 2. 

 

En tots dos casos, per avaluar el risc d’exposició al SARS-CoV-2 s’assumeixen els escenaris 

d’exposició recollits en el Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al Covid-19, del Ministerio de Sanidad, de data 30 d’abril de 2020, 

així com les recomanacions de les autoritats sanitàries i el risc addicional per a aquells 

treballadors especialment sensibles en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2. 

 

Pel que fa a l’avaluació específica dels llocs de treball i les activitats en què hi ha risc d’exposició 

professional al SARS-CoV-2, s’incorporen com a criteris de referència les disposicions mínimes 

aplicables que estableix el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball, i 

tenint en compte la classificació de l’agent biològic de la Directiva de la Comissió Europea 

2019/1833, de 24 d’octubre de 2019. 

 

4.3. Escenaris d’exposició 
 

Segons el Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al Covid-19, en funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes 

de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, es poden establir tres escenaris d'exposició en els 

quals es poden trobar els/les treballadors/es amb la finalitat d'establir les mesures preventives 

requerides: 

 Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les quals es pot produir un contacte estret 

amb un cas possible, probable o confirmat d'infecció pel SARS-CoV-2, simptomàtic. Es 

defineix contacte estret per la permanència de més de 15 minuts a menys de dos metres 

d’un cas possible, probable o confirmat. 

 Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en les quals la relació que es pugui tenir 

amb un cas possible, probable o confirmat, no inclou contacte estret. 

 Baixa probabilitat d'exposició: treballadors/es que no tenen atenció directa al públic o, si la 

tenen, es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de mesures de protecció 

col·lectiva que eviten el contacte. 

Una professió o lloc de treball pot ser classificada en diferents escenaris de risc en funció de les 

tasques que realitzi. 
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Pel que fa al maneig de cadàvers de persones mortes, tal com s'indica en un document publicat 

recentment pel Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC), no hi ha evidència de 

transmissió de SARS-CoV-2 per COVID-19. El risc potencial de transmissió es considera baix i 

està vinculat al contacte directe amb el cadàver o els seus fluids, així com amb objectes 

contaminats (per exemple la seva roba). No obstant això, d'acord amb l'observat en altres virus 

respiratoris i en aplicació del principi de precaució, es considera que aquests cadàvers podrien 

suposar un risc d'infecció per a les persones que entrin en contacte directe amb ells. 

 
Els cadàvers de persones mortes per COVID-19 han de ser considerats cadàvers del Grup II 

segons el que s'estableix en el Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

de Policia Sanitària Mortuòria. Aquesta classificació correspondria a cadàvers de grup III segons 

la Guia de Consens sobre Sanitat Mortuòria aprovada per la Comissió de Salut Pública al mes 

de juliol de 2018. No obstant això, atès que el cadàver pot constituir un risc biològic, es proposen 

algunes mesures addicionals per al seu maneig sobre la base de la informació existent i a les 

recomanacions aplicables a nivell internacional. 

 
Els riscos habituals del treball en sales d'autòpsia sorgeixen del contacte amb materials infectius, 

especialment per esquitxades, més que per inhalació de material infecciós. No obstant això, en 

casos de pacients morts per COVID-19, els pulmons i altres òrgans encara poden contenir virus 

vius i cal prendre mesures de protecció respiratòria complementàries durant els procediments 

que generen aerosols de partícules petites (per exemple, l'ús de determinats equips de treball i 

el rentat d’òrgans). 

 

4.4. Treballadors especialment sensibles 
 
 
Amb l'evidència científica disponible actualment, el Procedimiento de actuación para los Servicios 

de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Covid-19, del Ministerio de Sanidad, 

de data 30 d’abril de 2020 defineix com a grups vulnerables per a COVID-19 les persones amb 

diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, 

immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys. 

 
Amb aquesta premissa, l’avaluació de la presència de personal treballador especialment sensible 

en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 s’ha de fer mitjançant un informe de la Unitat 

Bàsica de Salut del Servei de Prevenció que ha de servir de base per a prendre les mesures 

preventives adaptades a cada cas. En els casos que no es puguin garantir unes condicions de 

treball que permetin realitzar la feina sense incrementar el risc derivat de la condició de salut de 

la persona treballadora, i no sigui possible reubicar-la, estarà indicat l’aïllament preventiu, d’acord 

amb els procediments establerts per l’autoritat sanitària. o l’aïllament preventiu per impossibilitat 

de reubicació en un lloc de treball sense risc de COVID-19. 
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5. Llocs de treball avaluats 
 

5.1. Llocs de treball en què hi ha risc d’exposició professional al SARS-CoV- 2 
 

Són llocs de treball que realitzen activitats en les quals hi ha exposició de risc per no poder evitar 

un contacte estret amb una persona simptomàtica o, en el cas de la medicina forense, el contacte 

amb el cadàver d’una persona amb COVID-19 positiu.  

 

En alguns casos, l’avaluació considera que pugui haver també, per un mateix lloc de treball, una 

exposició de baix risc si la seva activitat laboral no inclou el contacte estret amb una persona 

simptomàtica o si hi ha contacte amb material sanitari, fómites o deixalles possiblement 

contaminades. 

 

En aquest cas d’aquesta avaluació de riscos, els llocs de treball considerats en aquest punt són 

els que, d’acord amb el Reial decret 664/1997 i l’avaluació inicial de riscos, desenvolupen una 

exposició derivada d'una activitat laboral que no implica una intenció deliberada d'utilitzar o de 

manipular un agent biològic, però que pot conduir a l'exposició. En aquests casos es tracta d'una 

exposició potencial a agents biològics ja que l'exposició és incidental al propòsit principal de 

l’activitat. Els llocs de treball que es consideren a tal efecte són els següents: 

 

 Metges/esses forenses. 

 Tècnics/tècniques especialistes de patologia forense. 

 Tècnics/tècniques de laboratori. 

 

5.2. Llocs de treball que no impliquen risc d’exposició professional al SARS-CoV- 2 
 

Són llocs de treball  que realitzen activitats en les quals només excepcionalment es podria produir 

el contagi. L’avaluació de riscos d’aquests llocs de treball considera que el seu entorn laboral és, 

en la situació més desfavorable, un escenari de baixa probabilitat d’exposició ja que es tracta de 

persones treballadores sense tasques d’atenció directa a usuaris o que, en aquests casos, poden 

mantenir 2 metres de distància, o disposen de mesures de protecció col·lectiva. Les mesures 

preventives a aplicar són bàsicament les recomanades per les autoritats sanitàries. Els llocs de 

treball que es consideren a tal efecte són els següents: 

 

 Personal de direcció i administració.  

 Personal administratiu. 

 Personal de l’Administració de Justícia:  

 Personal del cos de Gestió Processal i Administrativa. 

 Personal del cos de Tramitació Processal i Administrativa. 

 Personal del cos d’Auxili Judicial.
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6. Avaluació de riscos dels llocs de treball 
 

 

Taula següent recull l’avaluació de riscos per a cada lloc de treball en relació al risc d’exposició al SARS-CoV-2. Considera que un mateix lloc de treball pot 

ser classificat en diferents escenaris de risc en funció de les diferents activitats que pot desenvolupar. 

 

LLOC DE TREBALL DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
NIVELL DE RISC 

D’EXPOSICIÓ 
MESURES PREVENTIVES 

Metge/essa forense 

Autòpsies de cadàvers amb sospita (1) 

o confirmació positiva de COVID-19. 
EXPOSICIÓ DE RISC 

 

 

 Mesures organitzatives. 
 Mesures preventives específiques. 
 Mesures de protecció personal: 

Ús d’equip de protecció individual: Protecció respiratòria contra 
partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus FFP2 o 
FFP3 enfront d’aerosols), protecció enfront d’esquitxades (ulleres 
integrals o pantalla facial i robes i guants de protecció biològica).  

Autòpsies de cadàvers amb 
confirmació negativa de COVID-19. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ (2) 

 

 En totes les autòpsies de cadàvers sense sospita o amb 
confirmació negativa de COVID-19 es consideren suficients les 
mesures de prevenció i protecció habituals en autòpsies 
forenses d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

Autòpsies d’altres tipus de cadàvers 
sense sospita o amb possible causa 
de mort coneguda. 

Intervencions en aixecaments de 
cadàvers amb sospita o confirmació 
positiva de COVID-19. 

EXPOSICIÓ DE RISC (3) 

 

 Mesures de protecció personal: 
Ús d’equip de protecció individual: Protecció respiratòria contra 
partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus FFP2), 
ulleres integrals o pantalla facial i robes i guants de protecció 
biològica.  

(1) El Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 del Ministerio de Sanidad només recomana realitzar Test PCR per descartar la infecció en autòpsies clíniques 
(hospitalàries) de pacients amb o sense simptomatologia respiratòria i amb indicació clínica justificada. 

(2) El risc de contagi només pot produir-se per contacte amb fómites (roba del cadàver, borsa mortuòria de trasllat,...) contaminats durant el maneig del cos abans de l’autòpsia. 

(3) Escenari d’exposició coincident amb l’avaluació realitzada pel Ministerio de Justicia. 
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LLOC DE TREBALL DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
NIVELL DE RISC 

D’EXPOSICIÓ 
MESURES PREVENTIVES 

Metge/essa forense 

Intervencions en aixecaments de 
cadàvers si això implica mantenir un 
contacte o una relació estrets amb 
tercers per un període continuat 
superior a 15 minuts (4). 

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC (5) 

 

 

 Mesures de protecció personal: 
Ús d’equip de protecció individual: Protecció respiratòria contra 
partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus FFP2), 
ulleres integrals o pantalla facial i robes i guants de protecció 
biològica.  

Intervencions en aixecaments de 
cadàvers si això NO implica mantenir 
una relació estreta amb tercers per un 
període continuat superior a 15 
minuts. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ (6) 

 Es consideren suficients les mesures de prevenció i protecció 
habituals d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 
sanitàries. 

Entrevistes de control periòdic de 
lesionats i valoració de danys 
corporals si això implica mantenir una 
relació estreta amb l’usuari (7). 

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC  Mesures organitzatives / preventives. 
 Mesures de protecció personal: 

Ús d’equip de protecció respiratòria (mascareta quirúrgica) i guants 
de protecció en tots els casos. 
Si l’usuari no disposa de mascareta, ús de protecció respiratòria 
contra partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus 
FFP2), ulleres i guants de protecció biològica i roba d’un sol ús. 

Entrevistes de control periòdic de 
lesionats i valoració de danys 
corporals si això NO implica mantenir 
una relació estreta amb l’usuari (8). 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Es consideren suficients les mesures de prevenció i protecció 
habituals d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 
sanitàries. 

(4) Les dimensions i altres característiques del lloc de l’aixecament del cadàver no permeten mantenir una distància de 2 metres amb altres persones. 

Es considera contacte estret amb un cas possible, probable o confirmat, simptomàtic la permanència de més de 15 minuts a menys de dos metres d’un cas possible, probable o confirmat 
d'infecció pel SARS-CoV-2, i el contacte  amb convivents, familiars o qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava 
símptomes a una distància inferior a 2 metres durant un temps d’almenys 15 minuts. 

(5) Escenari d’exposició coincident amb l’avaluació realitzada pel Ministerio de Justicia. 

(6) El risc de contagi només pot produir-se durant el desplaçament, o per contacte amb fómites (roba del cadàver,...) o superfícies contaminades en el lloc de l’aixecament. 

(7) Exploració mèdica amb contacte físic amb l’usuari (distància inferior a 2 metres). 

(8) Es pot mantenir una distància interpersonal superior a 2 metres. 
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LLOC DE TREBALL DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
NIVELL DE RISC 

D’EXPOSICIÓ 
MESURES PREVENTIVES 

Metge/essa forense 

Assistència o vigilància facultativa als 
detinguts que estan a disposició 
judicial si això implica mantenir un 
contacte estret amb el detingut (9). 

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC  Mesures de protecció personal: 
Ús d’equip de protecció respiratòria (mascareta quirúrgica i guants 
de protecció en tots els casos). 
Si el detingut no disposa de mascareta, ús de protecció respiratòria 
contra partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus 
FFP2), ulleres i guants de protecció biològica i roba d’un sol ús. 

Altres activitats que no impliquen 
(tasques administratives de redacció 
d’informes,...). 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Es consideren suficients les mesures de prevenció i protecció 
habituals d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 
sanitàries. 

Metge/essa forense 
que realitza tasques en els 
diferents laboratoris 
(laboratori forense, de 
biologia, d’histopatologia i 
d’antropologia). 

Activitats de laboratori que impliquin 
la manipulació de mostres amb 
sospita o confirmació positiva de 
COVID-19. 

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC  Mesures de protecció personal: 
Ús d’equips de protecció individual: protecció respiratòria contra 
partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus FFP2), 
ulleres i guants de protecció biològica i roba d’un sol ús. 

Altres activitats de laboratori que 
impliquin la manipulació de mostres 
sense sospita o amb confirmació 
negativa de COVID-19. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Es consideren suficients les mesures de prevenció i protecció 
habituals d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 
sanitàries. 

Tècnic/tècnica 
especialista de 
patologia forense 

Activitats de recepció i registre de 
cadàvers amb sospita o amb 
confirmació positiva de COVID-19. 

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC (10)  Mesures de protecció personal: 
Ús d’equips de protecció individual: protecció respiratòria contra 
partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus FFP2), 
ulleres i guants de protecció biològica i roba d’un sol ús. 

Activitats de recepció i registre de 
cadàvers sense sospita o amb 
confirmació negativa de COVID-19. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ (11) 

 Es consideren suficients les mesures de prevenció i protecció 
habituals d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 
sanitàries. 

(9) No és possible mantenir una distància superior a 2 metres amb el detingut. 

(10) El risc de contagi pot produir-se per contacte amb el cos o fómites (roba del cadàver, borsa mortuòria de trasllat,...) contaminats. 

(11) El risc de contagi només pot produir-se durant el desplaçament, o per contacte amb fómites (roba del cadàver, borsa mortuòria de trasllat,...). 
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LLOC DE TREBALL DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
NIVELL DE RISC 

D’EXPOSICIÓ 
MESURES PREVENTIVES 

Tècnic/tècnica 
especialista de 
patologia forense 

Autòpsies de cadàvers amb sospita 
(12)  o confirmació positiva de COVID-
19. 

EXPOSICIÓ DE RISC 

 

 

 Mesures organitzatives. 
 Mesures preventives específiques. 
 Mesures de protecció personal: 

Ús d’equip de protecció individual: Protecció respiratòria contra 
partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus FFP2 o 
FFP3 enfront d’aerosols), protecció enfront d’esquitxades (ulleres 
integrals o pantalla facial i robes i guants de protecció biològica).  

Autòpsies de cadàvers amb 
confirmació negativa de COVID-19. BAIXA PROBABILITAT 

D’EXPOSICIÓ (13) 

 

 En totes les autòpsies de cadàvers sense sospita o confirmació 
positiva de COVID-19 es consideren suficients les mesures de 
prevenció i protecció habituals en autòpsies forenses d’acord 
amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

Autòpsies d’altres tipus de cadàvers 
sense sospita o amb possible causa 
de mort coneguda. 

Altres activitats que no impliquen 
(tasques administratives de redacció 
d’informes,...). 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Es consideren suficients les mesures de prevenció i protecció 
habituals d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 
sanitàries. 

Tècnic/tècnica 
especialista de 
patologia forense 
que realitza tasques en els 
diferents laboratoris 
(laboratori forense, de 
biologia, d’histopatologia i 
d’antropologia). 

Activitats de laboratori que impliquin 
la manipulació de mostres amb 
sospita o confirmació positiva de 
COVID-19. 

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC  Mesures de protecció personal: 
Ús d’equips de protecció individual: protecció respiratòria contra 
partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus FFP2), 
ulleres i guants de protecció biològica i roba d’un sol ús. 

Altres activitats de laboratori que 
impliquin la manipulació de mostres 
sense sospita o amb confirmació 
negativa de COVID-19. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Es consideren suficients les mesures de prevenció i protecció 
habituals d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 
sanitàries. 

Tècnic/tècnica de 
laboratori 

Activitats de laboratori que impliquin 
la manipulació de mostres amb 
sospita o confirmació positiva de 
COVID-19. 

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC  Mesures de protecció personal: 
Ús d’equips de protecció individual: protecció respiratòria contra 
partícules (mascareta autofiltrant de partícules del tipus FFP2), 
ulleres i guants de protecció biològica i roba d’un sol ús. 

(12) El Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 del Ministerio de Sanidad només recomana realitzar Test PCR per descartar la infecció en autòpsies clíniques 
(hospitalàries) de pacients amb o sense simptomatologia respiratòria i amb indicació clínica justificada. 

(13) El risc de contagi només pot produir-se per contacte amb fómites (roba del cadàver, borsa mortuòria de trasllat,...) contaminats durant el maneig del cos abans de l’autòpsia. 
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LLOC DE TREBALL DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
NIVELL DE RISC 

D’EXPOSICIÓ 
MESURES PREVENTIVES 

Tècnic/tècnica de 
laboratori 

Altres activitats de laboratori que 
impliquin la manipulació de mostres 
sense sospita o amb confirmació 
negativa de COVID-19. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Es consideren suficients les mesures de prevenció i protecció 
habituals d’acord amb l’avaluació de riscos d’aquesta activitat. 

 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 
sanitàries. 

Personal de direcció i 
administració 

Activitats administratives sense 
tasques d’atenció directa a usuaris 
o que, en aquests casos, poden 
mantenir 2 metres de distància, o 
disposen de mesures de protecció 
col·lectiva. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Mesures organitzatives / preventives. 
 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 

sanitàries. 
 Mesures de protecció personal: 

No és necessari l’ús d’equips de protecció individual (14). 

Personal administratiu Activitats administratives sense 
tasques d’atenció directa a usuaris 
o que, en aquests casos, poden 
mantenir 2 metres de distància, o 
disposen de mesures de protecció 
col·lectiva. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Mesures organitzatives / preventives. 
 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 

sanitàries. 
 Mesures de protecció personal: 

No és necessari l’ús d’equips de protecció individual (14). 

Personal de 
l’Administració de 
Justícia 

Cos de Gestió Processal 
Cos de Tramitació Processal 
Cos d’Auxili Judicial. 

Activitats administratives sense 
tasques d’atenció directa a usuaris 
o que, en aquests casos, poden 
mantenir 2 metres de distància, o 
disposen de mesures de protecció 
col·lectiva. 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 Mesures organitzatives / preventives. 
 Mesures complementàries recomanades per les autoritats 

sanitàries. 
 Mesures de protecció personal: 

No és necessari l’ús d’equips de protecció individual (14). 

(14) L’ús d’equip de protecció respiratòria i guants de protecció només és recomanable en cas de no poder mantenir una distància de seguretat mínima de dos metres amb altres persones, o si 
no disposen en aquests casos d’altres mesures de protecció col·lectiva. 

NOTA FINAL: Si hi ha llocs de treball o activitats concretes no recollides en aquesta avaluació, serà necessari una avaluació específica complementària del risc 
d’exposició a SARS-CoV-2 que inclogui aquests casos.   
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7. Planificació d’activitats preventives 

 

Les mesures preventives i de protecció d’aquest document s’han establert tenint en compte les 

recomanacions de les autoritats sanitàries, el risc addicional per a aquells treballadors 

especialment sensibles, i l’aplicació del RD 664/1997 en els casos en què existeix risc d’exposició 

professional al SAR-CoV-2. Els criteris bàsics de referència que s’han de seguir consideren com 

a premissa fonamental l’adopció d’unes mesures higièniques adequades i el manteniment d’una 

distància social mínima de 2 metres entre persones. 

Les mesures que inclou aquest avaluació de riscos han de ser considerades d’aplicació 

immediata des del moment en què el personal treballador s’incorpora presencialment al seu lloc 

de treball. 

La responsabilitat en l’aplicació d’aquestes mesures correspon a l’Institut de Medicina Legal i 

Ciències Forenses de Catalunya i, segons el cas, a les Gerències i Serveis Territorials del 

Departament de Justícia que gestionen les diferents seus judicials de Catalunya. 

 

7.1.  Mesures d’organitzatives / preventives 
 

 Mentre es mantinguin les recomanacions de les autoritats sanitàries de distanciament social 

és recomanable mantenir, en els llocs de treball i activitats que sigui possible, sistemes de 

teletreball o treball a distància i reduir, al mínim necessari, el temps de permanència del 

personal en el centre de treball. 

 En el cas del personal que hagi de realitzar activitats o prestar serveis bàsics o essencials 

s’habilitaran mesures de reorganització interna com el règim de torns, o la fixació d’horaris 

especials en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles segons els 

torns laborals establerts. 

 Evitar la presència de treballadors/es considerats especialment sensibles (o vulnerables) en 

funció de les seves característiques personals o estat biològic conegut, degut a 

circumstàncies com patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris, embaràs o 

lactància. 

 En activitats com entrevistes de control periòdic de lesionats, exploracions i valoració de 

danys corporals és recomanable establir sistemes de cita prèvia per a limitar al màxim la 

presència d’usuaris en els centres de treball. 
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 Mesures aplicables a espais de treball, zones comunes i instal·lacions: 

 

 Sempre que sigui possible, la distribució d’espais i llocs de treball (despatxos, oficines, 

consultes, boxes de reconeixements,...) ha de considerar la necessitat de mantenir la 

distància de 2 metres entre les persones. 

 En altres espais i zones comunes (vestíbuls, passadissos, sales d’espera, offices i sales de 

descans, vestuaris, lavabos,...) s’han de preveure uns límits d’ocupació que garanteixin la 

distància mínima de seguretat entre persones (mesures de control d’accés al centre de 

treball, senyalització d’espais, disponibilitat de seients ocupables en sales d’espera,...). 

Si és necessari, en aquests espais caldrà establir sistemes de separació i senyalitzacions 

per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat. 

 Sempre que sigui possible, en l'accés al centre de treball, s'habilitaran zones d’entrada i 

sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de persones i garantir les distàncies mínimes 

de seguretat. En el cas dels controls de seguretat, s'establirà una distància de seguretat de 

2 metres entre les persones que han d’accedir per evitar el contacte. 

 Es limitarà l'aforament dels ascensors en funció de les seves dimensions, prioritzant la seva 

utilització per a persones amb problemes de mobilitat. Es fomentarà l'ús d'escales, 

especialment per a l'accés a les primeres plantes. 

 Sempre que sigui possible, i això no afecti a la seguretat de l’edifici o dels seus ocupants, 

serà recomanable deixar portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim 

possible. 

 Cal preveure el tancament de les sales de reunions i espais reduïts que no reuneixin les 

condicions mínimes de seguretat, o bé adaptar-les de manera que la seva capacitat quedi 

limitada, deixant-hi cadires només cada dos metres, i preveure’n la neteja i desinfecció 

després de cada ús. 

 Evitar l’ús compartit dels elements del lloc de treball. Això inclou elements del mobiliari com 

taules o cadires, i altres equips com ordinador, teclat, ratolí, telèfon,... 

 S’ha d’eliminar de les consultes i els boxes d’exploració els aparells no indispensables i 

mantenir la resta en un lloc tancat o protegits per evitar la seva contaminació. Aquell material 

que no es pugui protegir o no sigui d'un sol ús susceptible de ser contaminat, haurà de ser 

desinfectat posteriorment. 

 És recomanable retirar de zones comunes qualsevol fulletó o material de papereria a 

disposició del públic per a reduir les probabilitats de contacte amb objectes o material 

contaminat. 
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 Neteja i desinfecció d’espais: 

 Cal disposar d’un protocol de neteja i desinfecció. La utilització dels productes de neteja i 

desinfecció es farà seguint estrictament les condicions de seguretat establertes a 

l’etiquetatge o la fitxa de seguretat del producte. 

La periodicitat de la neteja i la desinfecció d’espais s’ha de determinar en funció del trànsit i 

l’ocupació del local o l’àrea de treball, el temps que l’espai està ocupat, la presència 

simultània de treballadors/es i usuaris/àries, les condicions de ventilació, o l’ús compartit 

d’equips de treball (per exemple, màquines de reprografia, expenedores,...) i altres elements 

accessibles (per exemple màquines de torn). 

 En general, la neteja i posterior desinfecció serà, com a mínim, diària, preferentment amb 

una dilució de lleixiu en aigua per als espais i superfícies de treball, zones comunes, així 

com manetes, polsadors, taules, mostradors, baranes o passamans en escales, etc. 

Els equips electrònics, com ara ordinadors i els seus perifèrics poden ser desinfectats amb 

alcohol isopropílic o altres productes de similars característiques. 

Alternativament, es podrà valorar la utilització d’altres productes virucides quan les 

característiques dels materials a desinfectar així ho requereixin. Aquests virucides seran en 

tot cas aptes per a l’ús domèstic, no requeriran d’una formació específica del personal que 

els ha de fer servir, i tindran la mínima toxicitat possible, aplicant-se sempre seguint les 

normes de seguretat indicades pel fabricant o distribuïdor. 

 La desinfecció més específica d’un espai o lloc de treball serà necessària en els casos en 

què és confirmi la presència d’un cas possible, probable o confirmat de COVID-19. 

 

 Ventilació d’espais de treball: 

 La ventilació periòdica d’espais i llocs de treball és una mesura eficaç per reduir la 

transmissió del virus per via aèria, però s’ha de tenir en compte que la seva eficàcia està 

associada a una adequada neteja i desinfecció d’espais i llocs de treball (oficines, 

despatxos, consultes i boxes de reconeixement,...), especialment en zones comunes, on hi 

ha una ocupació significativa de persones (vestíbuls, sales d’espera, passadissos, vestuaris, 

lavabos,...).  

 En general, la ventilació s’ha d’efectuar de manera diària, abans, i especialment després de 

la jornada laboral, i afavorint sempre que sigui possible l’aportació d’aire de l’exterior. 

 En el cas dels sistemes de ventilació o climatització, cal aconseguir una ventilació general 

forçada, que proporcioni una renovació d’aire del 100%, sense recirculació. Sempre que 

sigui possible, s’haurà de garantir la humidificació dels espais. 
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 Si hi ha edificis amb finestres practicables, s’ha de permetre la ventilació natural ampliant el 

temps en què es poden mantenir obertes aquestes finestres. 

 S’ha de reforçar el manteniment i la neteja de tots els elements del sistema de 

climatització/ventilació (filtres, sortides d’aire, conductes de retorn/extracció,...). 

 

 Gestió de residus: 

 Cal disposar de cubells amb bossa de plàstic i tapa d’accionament amb pedal com a 

paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús. 

L’existència de material de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja utilitzats o 

estris no desinfectats i no reutilitzables implica la recollida periòdica i el tractament segur 

d’aquests materials. 

 La resta de residus, materials o equips de protecció utilitzats que puguin estar contaminats 

es consideren residus de classe III o residus biosanitaris especials. Caldrà per tant utilitzar 

mitjans segurs per a la recollida, emmagatzematge i evacuació d’aquests residus en 

recipients adequats i identificats correctament amb una senyal que indiqui el risc biològic. 

 Les bosses/contenidors que continguin els residus han de quedar al lloc designat a aquest 

efecte, que ha de romandre tancat fins que, segons el procediment de gestió de residus del 

centre, se’n dugui a terme la retirada. 

 

 Mesures d’higiene personal: 

 La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. La neteja de 

mans s’ha de realitzar a l’inici i al final de la jornada laboral, i sempre després de realitzar 

qualsevol activitat que impliqui un risc de contagi (assistència a persones, consultes amb 

exploració física, desplaçaments per a l’aixecament de cadàvers, ús compartit d’equips de 

treball,...). 

 El gel hidroalcohòlic no substitueix el rentat de mans. Per tant, s’haurà de preveure la 

provisió de sabó de mans en quantitat suficient per garantir a cada treballador o treballadora 

el rentat de mans amb la freqüència necessària i d’acord amb l’activitat realitzada. El rentat 

durarà, com a mínim, 20 segons i es farà, en tot cas:  

-  Després d’anar al WC.  

-  Després de tossir, esternudar o mocar-se.  

-  Abans de menjar o manipular aliments.  

-  Després de manipular residus, deixalles o escombraries. 

-  Després de qualsevol activitat que impliqui embrutar-se les mans. 
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 Els dispensadors de gel hidroalcohòlic s’han d’ubicar a l’entrada dels centres de treball i cal 

assegurar que tothom, personal i públic, els utilitzin obligatòriament en accedir-hi. També 

han d’estar a disposició del personal prop dels llocs de treball per garantir una higiene 

addicional al rentat de mans en cas de no poder garantir la freqüència de rentat recomanada 

o després del contacte amb objectes o superfícies que puguin estar contaminats.  

 

 Informació a personal i usuaris: 

 S’ha d’informar al personal sobre les mesures d’higiene i bones pràctiques que han de seguir 

en el desenvolupament de les seves activitats d’acord amb les recomanacions de les 

autoritats sanitàries. Entre aquestes recomanacions higièniques s’han d’incloure entre 

altres, les mesures següents: 

 Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó, especialment a l'inici i a la fi d'activitats en 

instal·lacions que són utilitzades massivament o d'ús compartit. 

 Utilitzar gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans. 

 Evitar en general tocar-se el nas, els ulls i la boca. 

 En cas de tossir i/o esternudar, tapar-se amb un mocador de paper i tirar-lo després del 

seu ús. A falta de mocador de paper, utilitzar la part interna del colze per a no contaminar 

les mans. 

 Evitar el contacte físic amb altres persones (salutacions amb encaixades de mans, 

abraçades, petons, etc.). 

 

 S’ha d’informar als usuaris sobre de les mesures de prevenció que han d’adoptar i de 

l’obligació d’utilitzar mascareta de protecció respiratòria en els casos en què no sigui 

possible mantenir una distància de seguretat amb el/la metge/essa forense. Aquesta 

informació s’ha de facilitar en el punt d’accés al centre, o en el moment de concertar una 

cita prèvia. 

S'estableix l'exigència que tots els usuaris disposin de la seva pròpia mascareta. 
 
 
 

7.2.  Mesures de protecció personal 

 

 En els llocs de treball o activitats que no impliquen risc d’exposició professional al SARS-

CoV- 2 no serà necessari l’ús d’equips de protecció individual i les mesures de protecció 

personal seran les recomanades per les autoritats sanitàries en cada cas. 
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 Caldrà l’ús de mascaretes de protecció respiratòria en els casos següents: 

 Activitats d’atenció a usuaris si no és possible mantenir una distància de seguretat 

mínima de 2 metres o no s’han adoptat mesures de protecció col·lectiva. 

 En llocs de treball ubicats en espais compartits (especialment superfícies diàfanes de 

treball), ús d’ascensors o desplaçaments per edificis si ho diu específicament l’avaluació 

de riscos del centre de treball. 

 Quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de les distàncies de 

seguretat mínimes establertes.  

 

 La mascareta quirúrgica és d’un sol ús i la seva durada no ha d’excedir d’una jornada laboral 

si s’utilitza durant tota la jornada. 

 No és necessari l’ús de protecció respiratòria si el personal no realitza activitats d’atenció al 

públic i pot mantenir sempre una distància de seguretat de dos metres amb altres persones. 

Tampoc és necessària si el personal realitza activitats d’atenció al públic, però pot mantenir 

la distància de seguretat i es disposa d’altres mesures de protecció col·lectiva. 

 En situacions com l'atenció directa a detinguts o la falta de cooperació d'una persona 

asimptomàtica s’ha d’utilitzar mascareta quirúrgica i guants de protecció. Si la persona 

assistida és un cas possible, probable o confirmat de Covid-19, s’ha d’utilitzar una mascareta 

del tipus FFP2. És imprescindible canviar-se els guants i rentar-se curosament les mans 

immediatament després d’aquesta activitat.  

 Les mascaretes tipus FFP2 no han de portar vàlvula i, si són d’un sol ús, s’ha de considerar 

que tenen una durada de vuit hores si s’utilitzen durant tota la jornada. 

 Les mascaretes del tipus FFP3 estan indicades exclusivament pel personal que ha de 

realitzar autòpsies o qualsevol activitat de risc que impliqui exposició a aerosols. 

 Cal garantir la disponibilitat de guants de protecció en activitats d’atenció al públic i en el 

contacte amb objectes, estris i superfícies sense garanties de desinfecció. Els guants han 

de ser d’un sol ús i el seu ús no exclou les mesures de rentat de mans.  

 Com a norma general els Equips de Protecció Individual han de ser d'un sol ús o amb 

possibilitat de desinfectar-se després del seu ús, així com adaptables a la talla de l'usuari. 

S’han de facilitar instruccions del fabricant sobre la seva correcta col·locació, ús i retirada. 

 Les tasques o activitats que impliquin un risc d’esquitxades, s'han de realitzar  amb una 

bata impermeable i protecció ocular o mascareta quirúrgica amb pantalla facial. 
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7.3.  Mesures específiques aplicables en autòpsies de casos de Covid-19 

 

En els casos en què una autòpsia es considera realment necessària, i es pot garantir que aquesta 

es realitza en condicions de seguretat i salut, el procediment s’haurà de dur a terme complint els 

protocols d’actuació més estrictes ja establerts per a cadàvers considerats com infecciosos. Es 

tindran en compte les mesures d’organització, d’ús d’equips de protecció individual i de 

minimització de la producció d'aerosols referides a continuació: 

 

 S'ha de reduir al mínim imprescindible el nombre de persones que realitzaran l'autòpsia, 

sense que hi pugui haver cap persona addicional en la sala d’autòpsies. 

 S'ha d'elaborar un llistat de tot el personal que ha de realitzar aquesta activitat, que haurà 

de vigilar i comunicar qualsevol símptoma respiratori en els 14 dies posteriors a l'última 

exposició a un cas confirmat per a realitzar el diagnòstic oportú i procedir al seu aïllament, 

si fos el cas. 

Els casos identificats, s’hauran de comunicar immediatament al Departament de Justícia a 

través de la següent bústia de correu electrònic: 

covid19justicia@gencat.cat 

 S'han de seguir en tot moment els protocols de descontaminació, manteniment i eliminació 

de residus de Classe III que s’utilitzen habitualment per a un altre tipus de microorganismes 

amb un risc de propagació i un mecanisme de transmissió similar. 

 El personal haurà d'utilitzar tots els equips de protecció individual habituals en una autòpsia 

d’aquestes característiques, que han d’incloure obligatòriament, entre d’altres: 

 Bata d'ús únic, impermeable, de màniga llarga i davantal (obligatori si la bata no és 

impermeable). 

 Màscara amb filtre de partícules i protecció del tipus FFP2, o FFP3 si es realitzessin 

maniobres en les quals es puguin generar aerosols. 

 Protecció ocular ajustada de muntura integral o protector facial complet (preferent). 

 Doble guant de protecció. 

 Botes altes. 

 

L’ús, manteniment i retirada d’aquest equips s’ha de realitzar seguint en tot moment les 

pautes i procediments de treball ja establers pels responsables de l’IMLCFC. 
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 S'ha de minimitzar la producció d'aerosols durant l'autòpsia, prenent les següents 

precaucions: 

 La sala d’autòpsies ha de comptar amb ventilació per extracció per a contenir els aerosols 

i disminuir el volum d’aerosols alliberats a l’aire. Es recomana una ventilació mínima de 

6 a 12 renovacions de l’aire de la sala per hora. 

 La sala ha de disposar de pressió negativa respecte de l’exterior i filtres HEPA (d’alta 

eficàcia) en els conductes d’extracció d’aire. No ha d’haver mai recirculació de l'aire de 

la sala. 

 Els sistemes d'extracció al voltant de la taula d'autòpsies han de dirigir l'aire i els aerosols 

en la direcció contrària al personal que realitza el procediment (per exemple, extracció 

cap avall). 

 Amb l'objectiu de minimitzar els riscos de contaminació del personal que realitza 

l'autòpsia, quan hi hagi necessitat de realitzar més d’una autòpsia, s'intentarà realitzar 

primer la de més risc infecciós. 

 S’adaptaran tots els procediments de treball s’adaptaran per reduir el nombre de 

persones exposades i la generació d’aerosols durant l’autòpsia. 

 La fixació dels òrgans / mostres obtingudes per a estudi histològic ha de ser immediata. 

 Després de la finalització de l'autòpsia, s'han de netejar i desinfectar les superfícies que 

s'han contaminat amb teixits o líquids i secrecions corporals. Aquesta neteja l'han de 

realitzar les mateixes persones que han realitzat l'autòpsia per a minimitzar el nombre de 

persones exposades al possible risc. 

 

7.4.  Mesures específiques aplicables en altres activitats 

 
 Mesures aplicables al maneig i el transport de cadàvers: 

 

 Les persones que participen en el maneig d’un cadàver han de tenir la formació suficient i 

estar disponibles en número suficient per a realitzar aquesta operació minimitzant els riscos. 

En tot moment s’hauran de prendre les mesures de precaució i protecció que estableixen 

les autoritats sanitàries per aquests casos. 

 Els cadàvers s’han manipular en una bossa sanitària estanca biodegradable i de trasllat, 

que reuneixi les característiques tècniques sanitàries de resistència a la pressió dels gasos 

en el seu interior, estanquitat i impermeabilitat, tal com està establert en la Guia de Consens 

sobre Sanitat Mortuòria. Així mateix, podrà utilitzar-se una bossa mortuòria impermeable 

específica per a aquesta fi o dos sudaris impermeables no estancs. 
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 Mesures aplicables en activitats d’aixecament de cadàvers: 

 

Les condicions de seguretat i salut en aquesta activitat poden ser molt variables i, en molts casos, 

no permeten garantir un control del risc d’exposició. Per aquest motiu, les mesures de protecció 

recomanades en aquests casos depenen de l’escenari de risc i les condicions observades. 

 

Si l’activitat es desenvolupa en un lloc per al qual les autoritats sanitàries haguessin declarat 

majors nivells de risc de contagi comunitari (hospitals, centres soci sanitaris, residències 

geriàtriques,…); en el cas que el cadàver sigui d’una persona morta per causa possible, probable 

o confirmada de COVID-19; o impliqui mantenir una relació estreta amb tercers per un període 

continuat major a 15 minuts; caldrà disposar de mascareta del tipus FFP2 i guants de protecció, 

així com també bata d’un sol ús i protecció ocular (pantalla o ulleres de muntura integral) si hi ha 

risc d’esquitxades. 

 

 Mesures aplicables en activitats de laboratori: 

 

Si l’activitat implica la manipulació de mostres amb sospita o confirmació positiva de COVID-19,caldrà 

disposar de mascareta del tipus FFP2 i guants de protecció, així com també bata d’un sol ús i 

protecció ocular (pantalla o ulleres de muntura integral) si hi ha risc d’esquitxades. 

 

8. Coordinació activitats empresarials 

 

Les mesures adoptades de prevenció i seguretat s’han de fer extensives a altres treballadors i 

treballadores que accedeixin al centre de treball (visites, proveïdors, treballadors d’empreses 

d’obres o serveis, contractistes o treballadors autònoms) als quals la seva empresa els ha de 

proveir del material de protecció necessari. 

Així, en compliment del Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, les diferents unitats afectades hauran de dur a terme 

una efectiva Coordinació d’Activitats Empresarials.  
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Les recomanacions contingudes en aquest document s'han elaborat en resposta a la situació 

epidemiològica actual i amb el coneixement disponible fins avui i podran ser revisades davant els 

canvis que es puguin produir en el context de la malaltia o les noves evidències sobre el 

comportament del SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
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