
PROTOCOL GESTIÓ CASOS COVID-19
-Escoles Esportives-

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

L’infant no podrà iniciar la seva escola esportiva si no ha presentat prèviament la inscripció d’aquesta amb el qüestionari de
responsabilitat degudament complimentat i signat.

L’infant no podrà accedir al Club ni a l’escola esportiva en la qual estigui inscrit/a si es presenta simptomatologia compatible amb la
Covid-19 (febre, tos, mal de cap, pèrdua d'olfacte o gust, vòmits o diarrees, dificultat respiratòria, constipat nasal o mal de coll).
Caldrà que els pares el porteu al seu CAP de referència perquè li puguin fer la valoració mèdica corresponent. 

L’infant no podrà accedir al Club ni a l’escola esportiva en la qual estigui inscrit/a si s’està a l’espera d’un resultat PCR o ha estat en
contacte directe amb algun positiu.

Si durant la pràctica esportiva d’alguna de les Escoles Esportives l’infant presenta algun símptoma compatible amb la Covid-19,

l’aïllarem i trucarem als pares perquè el vingueu a recollir immediatament i el porteu al seu CAP de referència i que puguin fer-li la
valoració mèdica corresponent.

En el cas que el metge cregui oportú realitzar el PCR a l’infant, el nucli familiar haurà d’estar aïllat del Club (germans inclosos).

En el cas que l’infant hagi donat negatiu a la prova PCR caldrà esperar que es trobi bé per poder accedir de nou a la seva escola
esportiva.

Si el resultat del PCR de l’infant és positiu, tot el nucli familiar haurà de fer quarantena. Des del seu cap de referència els hi faran
prova PCR per confirmar o no la presència de Covid-19. El període de quarantena serà de 10 dies amb un mínim de 72 hores sense
febre ni símptomes.

Quan es confirma el PCR positiu d’un infant inscrit a Escoles Esportives, els seus companys d’equip o grup d'entrenament hauran
d’estar en quarantena a casa, previ avís per part del Club. Des del servei de Vigilància Epidemiològica es concertarà una cita perquè
tots els nens de l’equip o grup d’entrenament es facin la prova PCR. Mentre s’espera el resultat de les proves, els germans d’aquests
que també realitzin Escoles Esportives al Club podran continuar assistint als entrenaments, sempre i quan no desenvolupin cap
simptomatologia compatible amb la Covid-19.

Si els resultats dels PCR realitzats al mateix grup d’entrenament són negatius i el criteri mèdic ho permet, els nens podran tornar a
les Escoles Esportives amb normalitat.

Si alguns dels resultats dels PCR realitzats al mateix grup d’entrenament és positiu, tot el nucli familiar haurà de fer el corresponent
aïllament domiciliari i se’ls hi farà la prova PCR per confirmar o no la presència de Covid-19.

Prengueu la temperatura o observeu possibles símptomes en els vostres fills/es abans de venir al club.

Els nens/es han de portar mascareta neta cada dia i rentar-se les mans diverses vegades al dia.

És important que informeu als respectius directors o coordinadors de les escoles esportives si el vostre fill/a no vindrà a
l’entrenament o partit perquè ha estat visitat pels serveis mèdics i esteu pendents de PCR. Un cop tingueu el resultat, informar del
mateix.

Benvolgudes famílies,

Seguint les recomanacions de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, el Club Egara estableix
unes directrius i normatives per a totes les escoles Esportives del Club durant la temporada 2020-2021, que venen derivades de la
pandèmia de la Covid-19. 

A continuació us detallem el protocol d’actuació que serà d’obligat compliment per a la gestió del casos COVID en el marc de les
Escoles Esportives i els grups d'entrenament d’aquestes. 

      

    

      

    

   

Recordeu que és molt important que entre tots complim totes les mesures de prevenció, seguretat i higiene establertes pel Club i per
les autoritats competents.



PROTOCOL GESTIÓ CASOS COVID-19
-Escoles Esportives-

Observar si l'infant presenta simptomatologia relacionada amb la
Covid-19:   

Febre
Tos
Mal de cap
Pèrdua olfacte o gust

Vòmits o diarrees
Dificultat per respirar
Constipat nasal
Mal de coll

INFANT AMB SÍMPTOMES                           VÍNCLES                                      ESTAT            

A l'espera de 

       resultat PRC

      INFANT                                        AÏLLAT
            GERMANS                               CONFINAT/DA
          PARE/MARE                             CONFINAT/DA

EQUIP/GRUP ENTRENAMENT            NORMALITAT               

Resultat PCR 

negatiu
(i segons criteri mèdic)

             INFANT                                     NORMALITAT
           GERMANS                                  NORMALITAT
          PARE/MARE                                NORMALITAT

EQUIP/GRUP ENTRENAMENT              NORMALITAT             

Resultat PCR
 positiu

   INFANT                                          AÏLLAT
            GERMANS                           QUARANTENA+PCR
            PARE/MARE                        QUARANTENA+PCR 

EQUIP/GRUP ENTRENAMENT       QUARANTENA+PCR       

PERÍODE QUARANTENA: 10 dies des del contacte encara que el PCR sigui negatiu, ja que
és el període d'incubació de l'enfermetat.

AÏLLAMENT: 72 hores des de la resolució de la febre i el quadre clínic amb un mínim de
10 dies des de l'inci dels símptomes. En asimptomàtics, 10 dies des del PCR.
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