
 

PROTOCOL INTERN COVID 19  

El present document pretén informar de les passes a seguir per part de tots els i les 
atletes del Club davant els possibles escenaris en què ens podem trobar davant la 
situació de pandèmia que vivim. 

Què fer si? 

Un/a atleta del club té símptomes (tos, febre, malestar, dificultat respiratòria, 
diarrea…) sospitosos de COVID. 

1. Ha de contactar amb el seu CAP de referència per tal de seguir les 
recomanacions oportunes. 

2. Ho ha de comunicar al Club a través de l’entrenador/a de referència. 
3. No accedeix a pistes (aplicant el document de responsabilitat). 
4. L’entrenador/a dóna avís a la resta del grup d’entrenament i suspèn 

l’entrenament presencial del dia següent, substituint-lo per l’atenció virtual 
amb l’activitat que consideri, a l’espera que el cas sospitós confirmi PCR 
negatiu. 

5. Si el PCR és negatiu, l’entrenador/a avisa al grup i es reprenen els 
entrenaments presencials. 

6. Si el PCR és positiu, els entrenaments seran virtuals fins rebre indicacions 
dels responsables de salut oportuns. 

7. Si el PCR és positiu, no hi ha indicacions al respecte i cap atleta del grup 
presenta nous símptomes, es reprendran els entrenaments presencials 10 
dies després de la data dels primers símptomes del primer cas sospitós. 

8. Si el PCR és positiu, el retorn del cas sospitós a pistes vindrà determinat pels 
responsables de salut competents. 

Un/a atleta del club ha estat confirmat com a PCR positiu tot i no haver presentat 
símptomes. 

1. Ho ha de comunicar al Club a través de l’entrenador/a de referència. 
2. Els entrenaments seran virtuals fins rebre indicacions dels responsables de 

salut oportuns. 
3. Si no hi ha indicacions al respecte, i cap atleta del grup presenta nous 

símptomes, es reprendran els entrenaments presencials 10 dies després de 
la data de comunicació del cas. 

4. El retorn a pistes del cas positiu vindrà determinat pels responsables de salut 
competents. 



 

Un contacte estret d’algun/a atleta del club té símptomes (tos, febre, 
malestar, dificultat respiratòria, diarrea…) sospitosos de COVID o 
directament té PCR positiva. 

1. Ho ha de comunicar a l’entrenador/a de referència. 
2. L’atleta no accedeix a pistes a l’espera de confirmació de PCR negatiu del 

contacte. 
3. La resta del grup assisteix amb normalitat als entrenaments. 
4. Si el contacte estret és positiu, s’esperen indicacions dels responsables de 

salut competents. Mentrestant, la resta del grup segueix els entrenaments 
amb normalitat. 

En altres circumstàncies (contacte estret de contacte estret de COVID), es 
desenvoluparà l’activitat amb normalitat.  

En tots els casos de confinament de grup i PCR positiu els tècnics/es donaran avís 
al president qui a l’hora avisarà al responsable d’instal.lacions. 

 

 


