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GESTIÓ CASOS COVID 

 

 
 
 1. CASOS POSITIUS CONFIRMATS   

 
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 set dies sempre i quan 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 al arribar al club en cap dels casos. 

 

Seguint l’acord del Consell Interterritorial establert en data 1.03.2022, a partir de divendres 4 de març, 

s’elimina la recomanació de quarantena a tots els contactes considerats estrets d’un cas positiu. Es 

recomana, això sí, fer ús de mesures preventives que protegeixin a la població més vulnerable.  

Aquestes mesures de prevenció de la transmissió es consideren fonamentals i, per tant, durant els 10 dies 

posteriors a l’exposició amb el virus, els contactes estrets hauran d’extremar les precaucions i reduir el màxim 

possible les interaccions socials fent ús constant de la mascareta i mantenint una adient higiene de mans. 

 

2. PROTOCOL EN ELS ESPAIS DEL CLUB   

 

Ús de la mascareta:  

En les instal·lacions interiors s’ha de dur la mascareta en tot moment i evitar al màxim crear aglomeracions.  En 

els espais a l’aire lliure, no és obligatori fer ús de la mascareta sempre i quan es mantingui una distància de 

seguretat. 

 

Ús de vestidors: 

Es pot fer ús dels vestidors però no de les dutxes. Preguem als usuaris que respectin els espais compartits, com 

és el cas dels vestidors, mantenint-los els més endreçats i nets possible. 

 



Bonanova 

 

 

 
 

 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 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 símptomes relacionats amb la Covid-19. Són els 
següents: 

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 

 

 


