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NOVETAT en la gestió de les IT per COVID positiu i
per a contactes de COVID no vacunats
Quan un metge o metgessa gestioni una IT o un infermer o infermera proposi una IT
amb els diagnòstics COVID (U0.71) o Contacte no vacunat (Z20.828), es generaran la
baixa i l’alta en el mateix moment.
Temps de lectura: 1 minut.
A partir del 13 de gener, ja es pot fer una alta diferida a l’ECAP sanitària quan es gestiona una
incapacitat temporal (IT) amb els diagnòstics U0.71 o Z20.828.
En el moment de fer la IT per COVID positiu o per a un contacte de COVID no vacunat, el
professional sanitari pot omplir també el camp Data alta (fins ara, aquest camp estava
bloquejat). Amb aquesta novetat, els i les professionals poden gestionar la baixa i l’alta d’un
ciutadà en el mateix moment i la ciutadania disposa d’un sol document amb les dates de baixa
i d’alta.

La data d’alta es calcula de la següent forma:
•

En cas de diagnòstic positiu en COVID, el sistema calcula automàticament la data d’alta
per a 7 dies després de l’inici de la baixa.

•

En cas de contacte estret d’un no vacunat, el sistema no presenta cap data per defecte.
El o la professional ha de determinar la data d’alta en funció del dia en que la persona
ha estat en contacte amb el positiu en COVID.

A les ECAP, es visualitzen les dates de baixa i d’alta al moment però l’ICAM no rep la
comunicació de l’alta fins el dia posterior.
A l’ECAP administrativa, els gestors COVID poden modificar la data de l’alta.
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