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A TOTES LES ENTITATS

- SUSPENSIÓ DE PARTITS OFICIALS DE L’FCBQ PER COVID-19, I MODIFICACIÓ
PUNT 7 DEL PROTOCOL FCBQ.
Davant el preocupant increment de sol·licituds de suspensió de partits per Covid-19, que
suposen un impediment pel desenvolupament normal de les competicions oficials si al final de
temporada molts partits no s’han pogut celebrar, i essent obligació d’aquesta Federació vetllar
tant per la integritat de les competicions com pel respecte als valors esportius inherents a la
mateixa, ES COMUNICA a totes les entitats afiliades que, a fi d’evitar abusos i suspensions de
partits sense fonament i a partir de la data d’aquesta circular, només es podrà sol·licitar la
suspensió d’un partit per Covid-19 si concorren les següents circumstàncies:
a) tenir 4 o més jugadors/es positius confirmats de Covid-19 o en situació de quarantena
per ser persones no immunitzades, enteses aquestes últimes com aquelles que no han
passat la Covid-19 en els darrers 3 mesos i que no tenen la pauta de vacunació
completa.
b) s’ha notificat i justificat degudament al servei mèdic de l’FCBQ (serveimedic@basquetcatala.cat)
els positius confirmats.
amb l’apercebiment que la suspensió d’un partit per Covid-19 no justificada degudament al
servei mèdic de l’FCBQ pot ser considerada, si es denúncia al Comitè de Competició, com a
“incompareixença injustificada” donant lloc a la imposició de la sanció prevista en l’art.215
Reglament Jurisdiccional (descompte d’un punt en la classificació general i multa de fins a 1.200.€)
per falta molt greu -art.215.h)-.
Així mateix, s’informa que també s’ha modificat (simplificat) el punt 7 del “PROTOCOL PER A LA
MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19 ALS
ENTRENAMENTS I COMPETICIONS OFICIALS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL”, el qual

resta literalment com segueix:
“7.- PROTOCOL EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA, A L’ESPERA DE RESULTATS O DE RESULTAT POSITIU.

1)

Es considera persona immunitzada aquella que ha passat la Covid-19 en els darrers 3 mesos (amb prova diagnòstica
que ho confirmi) i/o té la pauta de vacunació completa.
Es considera persona no immunitzada aquella que no ha passat la Covid-19 en els darrers 3 mesos i que no té la pauta
de vacunació completa.

2)

En el cas que un jugador/a:
2.1. presenti o no símptomes, es trobi a l’espera de determinar el resultat de la prova (TAR o PCR), haurà d’aïllarse sempre de la resta del grup. La resta de l’equip podrà continuar la seva activitat.
2.2. doni positiu, dependrà de l’estat IMMUNOLÒGIC DAVANT DEL COVID19 de les persones integrants de
l’equip:

 Les persones immunitzades, no han de fer quarantena.
 Les persones no immunitzades, hauran de fer quarantena i seguir les indicacions puntuals de les autoritats
sanitàries.
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3)

En el supòsit que un membre del cos tècnic:
3.1. 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.
3.2. 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 2.2.

4)

En cas de ser positiu confirmat: primer s’ha de comunicar a les autoritats sanitàries, 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 no immunitzada 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.”

L’FCBQ lamenta les molèsties que puguin ocasionar les modificacions i contínues
comunicacions respecte les mesures per fer front a la Covid-19, però ha de tenir cura
del bon desenvolupament de les competicions oficials i de la pràctica segura del
bàsquet en temps de pandèmia.
Barcelona, 24 de gener de 2022.
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