
 

 

Barcelona, 14 de gener de 2022 

 
GESTIÓ CASOS COVID 

 

 
 
 1. PARTICIPANTS DE PRIMÀRIA   

 
Quan es produeixi un cas confirmat de Covid-19, les famílies del grup o equip que tenen inscrits els seus fills i 
filles en el grup o equip on ha sorgit el positiu, rebran una comunicació del club tot indicant aquest fet. 
 
El cas positiu no podrà venir al club fins al cap de 7 dies sempre que hagin transcorregut 72 hores de la 
desaparició dels símptomes. 
 
La resta de companys/es d’equip o grup seguiran venint al club amb normalitat i seran considerats contactes 
estrets. Per aquest motiu es recomana que es facin una prova diagnòstica TAR. 
 
No cal presentar el certificat negatiu de la prova diagnòstica en arribar al club en cap dels casos. 
 
Només quan hi hagi cinc o més casos positius en un mateix grup o equip, tots els companys/es del grup o 
equip hauran de fer la quarantena de 7 dies obligatòriament a partir de la data del darrer positiu del grup 
excepte els que hagin passat la Covid-19 en els darrers 3 mesos. 
 

2. PARTICIPANTS DE SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I SÈNIORS   

 

Quan es produeixi un cas confirmat de Covid-19, les famílies (o participants majors d’edat) del grup o equip 
que tenen inscrits els seus fills i filles en el grup o equip on ha sorgit el positiu, rebran una comunicació del 
club tot indicant aquest fet. 
 
El cas positiu no podrà venir al club fins al cap de 7 dies sempre i quan hagin transcorregut 72 hores de la 
desaparició dels símptomes. 
 
La resta de companys/es del grup seran considerats contactes estrets pels quals indiquem com procedir: 
 
Els participants no vacunats hauran de fer la quarantena de 7 dies i no podran venir al Club. Només en cas 
de tenir símptomes hauran de posar-se en contacte amb el seu CAP. 
 
Els participants no vacunats que hagin passat la Covid-19 fa menys de tres mesos poden seguir venint al club 
amb normalitat i no caldrà que realitzin cap prova diagnòstica. 
 

Els participants vacunats amb pauta completa podran seguir venint al club amb normalitat. Es recomana que 
es facin una prova diagnòstica TAR. 
 
Durant tot aquest procés, els contactes estrets que no tenen símptomes i estan immunitzats poden venir al 
club sense haver de fer quarantena. 
 
No cal presentar el certificat negatiu de la prova diagnòstica en arribar al club en cap dels casos. 
 
 



 

 

 3. QUAN ES POT I QUAN NO ES POT VENIR AL CLUB  


 Si el participant és contacte estret d’un positiu confirmat en l’àmbit social o familiar, només pot 
venir al club si està immunitzat donat que preval el protocol de casos generals. En cas de no estar 
immunitzat cal fer quarantena de 7 dies. En aquest cas es recomana fer-se una prova diagnòstica 
abans de tornar al club. 

 Si un convivent del nucli familiar està a l’espera del resultat d’una prova diagnòstica, la resta de 
membres no immunitzats NO poden venir al club 

 Si un dels fills és contacte estret d’un positiu del club, la resta de fills poden seguir venint amb 
normalitat  al club. 

 Els participants no poden venir al club si presenten els següents símptomes relacionats amb la 
Covid-19: 

o Febre o febrícula superior a 37,5º 
o Tos 
o Dificultat per respirar 
o Mal de coll 
o Refredat nasal 
o Cansament 
o Dolors musculars 
o Mal de cap 
o Mal de panxa 
o Vòmits 
o Diarrea 
o Pèrdua d’olfacte o gust 

 

 


