9 de març de 2021
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PRORROGA L’AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE REBUTS
FINS A L’ESTIU
Amb la vista posada en l’eventual millora dels indicadors sanitaris i recuperació de l’activitat
econòmica, Assistència Sanitària ha decidit allargar una de les seves apostes més decidides per
pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de COVID-19. Així, la flexibilització del pagament
de rebuts es fa extensiva als pròxims cinc mesos.
Les persones afectades per expedients de regulació d’ocupació (ERTO) o a l’atur i les persones
treballadores autònomes que hagin registrat caigudes d’ingressos com a conseqüència dels
efectes econòmics de la COVID-19 poden sol·licitar l’ajornament, sense cost, dels rebuts dels
mesos d’abril, maig, juny, juliol i agost de la seva assegurança de salut. Les persones
interessades a acollir-se al pla podran demanar-ho omplint una sol·licitud amb la corresponent
documentació acreditativa.
Altres mesures per afrontar la pandèmia
Assistència Sanitària manté la seva aposta decidida per vèncer el coronavirus i minimitzar els
seus efectes, adaptant-se i implantant mesures amb celeritat. Des de l'inici, ha atès milers de
persones afectades o amb símptomes de COVID-19 i ha introduït mesures especials per seguir
proporcionant la millor atenció a la població: protocol d'atenció telefònica, reorganització de
l'activitat de l'Hospital de Barcelona, centre de seguiment de pacients COVID-19 després de
l'alta hospitalària, tests ràpids d’antígens a domicili i PCR prequirúrgiques, acords amb
laboratoris per a proves voluntàries a preus reduïts... Alhora, diverses mesures de suport s'han
posat a disposició tant de la població assegurada com dels professionals sanitaris i centres
concertats.
Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme
sanitari, un particular model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans
de decisió i gestió. Actualment, l'entitat compta amb 190.000 persones assegurades i més de
4.000 metges i metgesses a la seva disposició.
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