
 

 

   PROTOCOL DAVANT COVID 19 

COM ACTUAR EN CAS D’ UN POSITIU 
 
S’ ha de comunicar al club a través de la persona de contacte Alfonso 

Fernández (665.94.58.48) L’ informació facilitada serà tractada de manera 

confidencial tal com s’ estableix a la Llei 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de 

Dades personals i garantia de drets digitals. 

Apel·lem a la vostra responsabilitat individual per complir les mesures de protecció 
establertes per combatre la pandèmia COVID-19.  
 
NO realitzar l´aïllament o la quarantena establerta segons protocol, pot posar en risc la 
salut dels treballadors i socis del nostre club.  
 
La COMISSIÓ COVID del Club  ha establert els següents Criteris generals  a tenir en 
compte.  Poden haver peculiaritats que s´han d´avaluar a nivell individual  
 

CONTACTE ESTRET 
 ES CONSIDERA L´HAVER ESTAT EN CONTACTE AMB UN CAS CONFIRMAT DE 

COVID-19 PER  PROVA PCR , DES DE 48H ABANS DE L’ INICI DELS SÍMPTOMES I/O 
DES DE 48 HORES DE LA REALITZACIÓ DE LA PROVA PCR AL CAS . A MENYS DE 2 
METRES DE DISTÀNCIA I DURANT MÉS DE 15 MINUTS SENSE LES MESURES DE 
PROTECCIÓ ADEQUADES. 
 

1) En la Modalitat de  dobles tennis i pàdel: 
 Contacte estret:  tindrà la consideració la parella de joc.  
 La resta de jugadors hauran de contactar amb el seu centre de salut i 

explicar individualment el cas.  
Hauran de seguir les seves indicacions i comunicar-ho al club. 

             En cas de no precisar quarantena hauran de  portar un full  
            d´autoresponsabilitat on especifiqui que no cal que la faci. 
 

2) Classes de  tennis i pàdel: 
 Contacte estret: Tindran la consideració els companys de la classe i el 

professor Excepció: les classes individuals al tenir un risc més baix, a no ser 
que les autoritats sanitàries indiquin el contrari a l’ hora d’ explicar el cas. 
 

3) Escola de hochey i fútbol: 
 Contacte estret: Tindran la consideració la resta de companys de l’ equip i 

entrenador 
 

4) Activitats dirigides/gimnàs: 
 Contacte estret: Tindran la consideració la resta dels alumnes de la classe i 

professor 
 

 AQUESTS CASOS HAURAN DE FER QUARANTENA AL SEU DOMICILI  I 
ABSTENIR-SE DE VENIR A LES INSTALACIONS DEL  CLUB DURANT 10 DIES 
DES DE L´ÚLTIM CONTACTE AMB EL CAS CONFIRMAT TOT I PROVA PCR (-)  

 


