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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES

-

MODIFICACIÓ DELS PROTOCOLS COVID-19 PELS ENTRENAMENTS I
COMPETICIONS OFICIALS DE L’FCBQ-TEMPORADA 2021-2022.

Tal com es va comunicar en la Circular n. 04 d’aquesta temporada, informem a totes les
entitats afiliades que la Comissió del Covid-19 d’aquesta Federació va acordar la modificació
del punt 7.1. del “Protocol per a la minorització del risc de contagi de la Covid-19 en el
desenvolupament de la pràctica del basquetbol”, referent al protocol a seguir en cas de
simptomatologia, espera de resultats o de resultat positiu.
En aquest sentit, caldrà tenir en compte que, a partir d’ara, l’esmentat punt resta redactat
d’acord amb el text que consta com a annex a aquesta Circular, alhora que fem arribar,
degudament actualitzada, la següent documentació:
- Protocol per a la minorització del risc de contagi de la Covid-19 en el desenvolupament de la
pràctica del basquetbol.
- INFOGRAFIES PROTOCOL COVID-19
- DOCUMENTS FAQS (preguntes freqüents)
- IMPRÈS DE "DECLARACIÓ JURADA RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ
PARTIT"

- RELACIÓ DE LABORATORIS RECOMANATS PER L’FCBQ
que també es poden trobar a la web d’aquesta Federació:
Qualsevol modificació respecte les mesures Covid-19, serà comunicada oportunament a
tots els clubs mitjançant Circular.
L’FCBQ reitera la importància en mantenir la màxima diligència respecte el compliment del
Protocol FCBQ, i en la vacunació de totes les persones que formen part del col·lectiu del
Bàsquet Català.
Barcelona, 5 d’octubre de 2021
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ANNEX
7. PROTOCOL EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA, A L’ESPERA DE RESULTATS O DE
RESULTAT POSITIU.

1)

En el cas que un jugador/a:
1.1.

presenti o no símptomes, es trobi a l’espera de determinar el resultat de la prova
(TAR o PCR), haurà d’aïllar-se sempre de la resta del grup. La resta de l’equip podrà
continuar la seva activitat.

1.2.

doni positiu, dependrà de l’estat IMMUNOLÒGIC DAVANT DEL COVID19 de les
persones integrants de l’equip:
 els que tinguin la pauta de vacunació completa o hagin patit la malaltia els
darrers 6 mesos, han de realitzar test antígens les primeres 72h, preferiblement el
mateix dia d'assabentar-se, i en cas de ser negatiu NO hauran de fer quarantena.
 els vacunats que no hagin fet un test a les 72,
igualment.

haurà de fer quarantena

 Els no vacunats, hauran d’anar al seu Metge d'Atenció Primària o CAP perquè li
donin les indicacions pertinents, havent de fer quarantena de 10 dies.

2)

En el supòsit que un membre del cos tècnic:
2.1.

2.2.

presenti o no símptomes, es trobi a l’espera de determinar el resultat de la prova
(TAR o PC)R, només haurà d’aïllar-se de la resta del grup si no ha mantingut les
mesures de seguretat. La resta de l’equip podrà continuar la seva activitat.
doni positiu:
a) Si ha mantingut totes les mesures de seguretat, només s’haurà d’aïllar
aquest/a, i la resta del grup podrà continuar amb les activitats, ja que no se’l
considera contacte estret.
b) Si no ha mantingut totes les mesures, la resta del grup haurà de procedir
d’acord amb el punt 1.2.

3)

En cas de ser positiu confirmat: primer s’ha de comunicar al 061, i després al Club, el qual
i a través del seu responsable de Covid-19 ho posarà en coneixement de la Federació enviant
el formulari “Notificació de positiu confirmat” al correu: serveimedic@basquetcatala.cat.

Aspecte a tenir en compte:
Es considera contacte estret a la persona que hagi participat activament en la pràctica esportiva amb
l’afectat i que hagi mantingut una distància inferior a 2 metres, sense mascareta i almenys 15
minuts, I NO HAGI PASSAT LA MALALTIA ELS DARRERS 6 MESOS O NO ESTIGUI

VACUNAT.

