DURATA PERIODEI DE DISABILITATE TEMPORALĂ ÎN ACCIDENȚII
COVID-19.
Inail Central Health Superintendency oferă clarificări privind perioada de invaliditate
temporară absolută de la confirmarea diagnosticului infecției COVID-19.
Superintendența centrală de sănătate oferă clarificări cu privire la metodele de
confirmare a diagnosticului pe bază de inspecție a infecției cu SARS-CoV-2, pe
durata perioadei de invaliditate temporară absolută (ITA) în accidentele COVID-19 și
pe criteriile medico-legale care trebuie adoptate pentru recunoașterea legăturii
cauzale și definirea prezumției simple în infecții cu SARS-CoV-2.
Prin urmare, cu recomandarea nr. 5/2020 oferă instrucțiuni operaționale cu privire la
confirmarea diagnosticului infecției cu SARS-CoV-2 („în scopuri de despăgubire
medico-legală, precum și reapariția unui tablou clinic și instrumental sugestiv pentru
Covid-19, în coexistența elementelor anamnestice - circumstanțiale și direcții
epidemiologice ").
Orice documentație medicală, inclusiv cea emisă în scopul bolii comune INPS, poate
fi considerată utilă în scopul certificării accidentelor. Recomandarea oferă, de
asemenea, instrucțiuni cu privire la durata perioadei de invaliditate temporară
absolută (ITA) din cauza unui accident Covid-19, specificând că „În acest caz
infecțios [...] conceptele de recuperare clinică, stabilizarea situației și criminalistică
prognosticul, care nu coincide întotdeauna pentru accidente, trebuie să fie
superpozabil”. Recomandarea nr. 5/2020.
Cu recomandarea nr. 8/2020, pe de altă parte, criteriile medico-legale sunt indicate în
cazurile pentru care prezumția simplă apare în infecțiile cu SARS-CoV-2.
Simpla prezumție nu elimină necesitatea ca ancheta criminalistică să includă, de la
caz la caz, verificarea sistematică a celor patru criterii indicate în notă, cu deosebită
atenție la probele contrare. Recomandarea nr. 8/2020
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Pentru mai multe informatii:
• numărul gratuit 800.810.810
• din străinătate și de la telefoane mobile la 06 455 39 607 (costul apelului este legat
de planul tarifar al operatorului utilizat)
• scrieți expertului: superabile@inail.it
vă informăm că Centrul de contact Inail SuperAbile integrat este, de asemenea,
multilingv

DURATA DEL PERIODO DI INABILITÀ TEMPORANEA IN INFORTUNI DA COVID-19
la Sovrintendenza sanitaria centrale Inail fornisce chiarimenti sul periodo di Inabilità Temporanea Assoluta da
conferma diagnostica di infezione da COVID-19
La Sovrintendenza sanitaria centrale fornisce chiarimenti rispettivamente sulle modalità di conferma diagnostica
dell’infezione da SARS-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da
COVID-19 e sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della
presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.
Pertanto, con la raccomandazione n. 5/2020 fornisce istruzioni operative in ordine alla conferma diagnostica
dell’infezione da SARS-CoV-2 (“ai fini medico-legali indennitari, anche la ricorrenza di un quadro clinico e
strumentale suggestivi di Covid-19, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici
dirimenti”).
Qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps, può essere
ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio. La raccomandazione, inoltre, fornisce istruzioni sulla durata del
periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) da infortunio Covid-19, precisando che “In questa fattispecie
infettiva […] i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre
coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili”.
Raccomandazione n. 5/2020

Con la raccomandazione n. 8/2020, invece, sono indicati i criteri medico-legali nei casi per i quali ricorre la
presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.
La presunzione semplice non cancella la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, la
verifica sistematica dei quattro criteri indicati nella nota, con particolare riguardo alla prova contraria
Raccomandazione n. 8/2020
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