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Retorn controlat al treball de les persones més 

vulnerables a la Covid-19,  quan comenci la fase 1 

 
Amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat i protecció dels treballadors i 

treballadores de TMB, des de l'inici de la crisi la Direcció de l'empresa va adoptar la 

decisió que totes les persones més vulnerables al coronavirus, així com les més 

grans de 60 anys, romanguessin en els seus domicilis com a mesura de prevenció. 

 

L'ordre SND / 399/2020, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el passat 9 de maig, 

estableix la flexibilització de determinades restriccions per a "aconseguir que, 

preservant la salut pública, es recuperi de mica en mica la vida quotidiana i l'activitat 

econòmica, minimitzant el risc que representa la pandemia per a la salut de la 

població”.  

 

La directriu governamental concreta que "les persones vulnerables a la COVID-19 

també podran fer ús de les habilitacions previstes en aquesta ordre, sempre que la 

seva condició clínica estigui controlada i ho permeti", quan comenci a aplicar-se la 

fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

 

En aplicació d'aquesta disposició, s'informa que tots els treballadors/es que formin 

part de col·lectius sensibles o vulnerables i que estan actualment als seus domicilis, 

començaran un retorn controlat a la feina quan es decretin les condiciones de la 

fase 1 al nostre territori. 

 

Per aquestes raons, els menors de 60 anys que presentin una única patologia 

controlada amb el tractament, els més grans de 60 anys sense cap altra 

patologia i les gestants o lactants que treballen a oficines es podran reincorporar 

al seu lloc de treball en el moment d’inici de la fase 1 a Barcelona i la seva Àrea 

Metropolitana. El personal inclòs dins d’aquest grup inicial per tornar al treball rebran 

una comunicació personal per correu electrònic.  

 



18 de maig de 2020 

 

En el cas que hagin estat teletreballant al llarg de tot aquest temps es mantindran en 

la mateixa situació i restaran a l’espera de les indicacions generals per tot el conjunt 

de personal que està duent a terme aquesta modalitat de treball.  

 

En el marc d’aquest retorn controlat i segons el previst a la Ordre SND/414/2020 

publicada en el Bolletí Oficial de l’Estat el dia 16 de Maig, la resta del personal 

vulnerable, que no estigui teletreballant, sempre que la seva condició clínica 

estigui controlada i ho permeti, s’incorporà mantenint rigoroses mesures de 

protecció i prèvia comunicació personal, a l’inici de la fase 2 del 

desconfinament. L’excepció serà per aquelles persones que, per la seva condició 

clínica, sigui recomanable mantenir-se especialment protegits. En aquest cas, tal 

com preveu la normativa vigent, hauran de notificar la seva incapacitat temporal 

previ informe del servei de prevenció, que farà arribar a l’interessat/da per tal que el 

faci a mans del seu metge o metgessa de família. 

 

En tots el casos, una vegada rebuda la notificació de retorn al treball, els respectius 

responsables el contactaran per tal de concretar els detalls de la seva 

reincorporació.  

 

És important que, si alguna persona susceptible d’aquesta especial protecció encara 

no ha comunicat les seves circumstàncies de salut a la unitat sanitària del servei de 

prevenció, cal que ho faci el més aviat possible. 
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