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Protocol de comunicacions d’aïllaments preventius COVID-19 per al personal 

de l’Administració de justícia (actualitzat 12.7.21) 

Persones amb símptomes de COVID-19 

D’acord amb els criteris establerts pel Departament de Salut, els treballadors amb 

símptomes de COVID-19 s’han de posar en contacte amb els professionals del seu centre 

d’atenció primària o trucar al 061. 

Més informació al Canal Salut 

Persones amb diagnòstic de COVID-19 

La persona amb un diagnòstic positiu per COVID-19 rep un missatge SMS o una trucada 

dels serveis de Salut on se l’informa sobre el que ha de fer. 

Cal que confirmi els contactes reportats i els ampliï amb altres contactes que pugui recordar. 

Més informació al Canal Salut 

Contactes estrets 

Es consideren contactes estrets d’una persona diagnosticada de COVID-19 aquelles persones 

amb qui hagi compartit espai a menys de 2 metres de distància, sense les mesures de 

protecció adequades i durant un temps acumulat de més de 15 minuts en 24 hores.  

El període a considerar per la cerca i identificació de contactes estrets és des de 48 hores 

abans de l’inici dels símptomes del cas positiu fins al moment en què aquest és aïllat. En els 

casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans 

de la data de realització de la prova i fins que el cas és aïllat. 

La persona afectada rep una trucada i/o un missatge que l’informa que és un contacte estret 

d’una persona diagnosticada i l’indica les mesures que ha de prendre. 

Més informació al Canal Salut 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/persones-amb-simptomes-de-covid-19/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/persones-amb-diagnostic-de-covid-19/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/
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Tramitació de la baixa i proves diagnòstiques 

 

En cas de tenir símptomes de COVID-19, és el metge qui valora la conveniència d'emetre 

l'informe de baixa laboral. 

 

Si és diagnosticat de COVID-19 o si es notifica que s’és contacte estret laboral d'una 

persona diagnosticada i no es pot teletreballar, cal demanar la baixa laboral en el moment 

en què el sistema de Salut es posi en contacte amb la persona per informar-la de la seva 

condició de persona diagnosticada o contacte estret. 

 

El professional sanitari tramitarà l'informe de baixa i el publicarà a l’espai Informes i resultats 

de La Meva Salut, des d'on es podrà descarregar. 

 

Més informació al Canal Salut 

 

La baixa és efectiva des del mateix moment en què es comunica. No cal esperar a disposar 

de l’acreditació documental. 

 

Són les autoritats sanitàries les que valoren i determinen si s’ha de realitzar l’aïllament 

preventiu i prescriuen i gestionen la realització de les proves diagnòstiques (PCR o test ràpid 

antigènic). Únicament l’autoritat sanitària té competència per determinar les situacions 

d’aïllament preventiu i, per tant, només en aquest cas l’absència estarà justificada. 

 

 

 

Comunicacions per activar els protocols d’actuació en l’àmbit de l’Administració de 

justícia 

 

Per tal de garantir la necessària organització del servei, el treballador afectat haurà de 

comunicar les mesures que adopti l’autoritat sanitària al seu superior jeràrquic (el director 

de l’oficina: lletrat de l’Administració de justícia, fiscal o direcció de l’IMLCFC, segons 

correspongui).  

 

Per tal que el Departament tingui coneixement fidel i actualitzat de les persones afectades i 

poder prendre, en el seu cas, les mesures organitzatives pertinents, un cop el superior 

jeràrquic rebi del treballador afectat la comunicació sobre la mesura adoptada, ho haurà de 

comunicar immediatament al Departament de Justícia a través de la bústia de correu 

electrònic: covid19justicia@gencat.cat. 

 

Així mateix, el superior jeràrquic de la persona afectada d’una mesura d’aïllament també ho 

haurà de comunicar a la gerència o servei territorial del Departament de Justícia per tal 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/atencio-centres-sanitaris/demanar-la-baixa-laboral-i-altres-gestions-i-tramits/
mailto:covid19justicia@gencat.cat
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que, en el seu cas, es puguin dur a terme les actuacions de neteja sanitària i desinfecció que 

corresponguin. 

 

En cas d’absència del director de l’oficina, podrà fer les comunicacions a la gerència/servei 

territorial i a la bústia corporativa COVID-19 qualsevol funcionari que presti serveis en 

l’òrgan, fiscalia o unitat on s’hagi produït l’afectació i n’hagi tingut coneixement. 

 

Esquema del circuit de comunicacions 

 

 
 

Si l’autoritat sanitària tanca un edifici judicial (o un espai concret de l’edifici), les persones 

que hi treballen queden en situació de disponibilitat a l’espera que se’ls donin les 

instruccions pertinents per part del Departament de Justícia i/o els directors d’oficina sobre el 

moment de la reincorporació al centre de treball o, en el seu cas, per a la prestació del 

servei en les dependències que es puguin habilitar provisionalment a tal efecte. 

 

Nota informativa amb aclariments sobre l’impacte de la COVID-19 a l’activitat ordinària de 

l’Administració de justícia 

 

 

Altres materials elaborats pel Departament de Salut 

 

-Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 

(actualitzat a 28.6.21): 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf  

 

-Infografia publicada al Canal Salut el 9.7.21 sobre “Aïllament preventiu pels contactes 

estrets de COVID-19”: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/aillament-

preventiu-contactes-estrets.pdf  

 

https://espai.justicia.gencat.cat/Administracio-justicia/Que-em-cal-saber/Noticies/Documents/nota-covid-AJ-Salutv3.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Administracio-justicia/Que-em-cal-saber/Noticies/Documents/nota-covid-AJ-Salutv3.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/aillament-preventiu-contactes-estrets.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/aillament-preventiu-contactes-estrets.pdf
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- Pla delta de mesures organitzatives d’adaptació de l’atenció sanitària i de salut pública a la 

fase actual de transmissió comunitària: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/act-

protocol-pla-delta.pdf  

Actualitzat a 12 de juliol de 2021 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/act-protocol-pla-delta.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/act-protocol-pla-delta.pdf

