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PROTOCOL DAVANT DE CASOS 
POSITIUS I CONTACTES ESTRETS 
ESCOLES ESPORTIVES 2020-21

Davant els darrers canvis pel que fa a l’estratègia de detecció precoç i control 
del COVID-19, us volem informar del protocol que seguirem a les nostres esco-
les esportives davant casos positius i contactes estrets. Aquest protocol, ela-
borat amb data 25 de setembre, s’anirà actualitzant a mida que les autoritats 
sanitàries ho indiquin. 

CASOS POSITIUS
En el cas que una prova PCR sigui positiva, el CAP demanarà la traçabilitat de 
l’alumne i decidirà si els contactes de l’escola esportiva són contactes estrets 
o no. En cas que aquest contactes ho siguin, ho haurà de comunicar al club el 
més aviat possible per poder seguir els protocols interns en aquest cas. 

CONTACTES ESTRETS
Es considera contacte estret qualsevol persona que hagi estat en el mateix 
lloc que un cas positiu, a una distància inferior a 2 metres i durant al menys 15 
minuts.

1. Quan un alumne és considerat contacte estret d’un positiu, haurà de fer 
una quarantena de 10 dies des de l’última vegada que va tenir contacte 
amb el positiu i notificar-ho a la direcció del club per escrit. Durant aquest 
temps, no podrà fer activitat al club.

2. La realització d’una prova de diagnòstic de detecció de la COVID-19 no 
alterarà aquest quarantena de 10 dies, encara que surti negativa.

3. Als 10 dies, si l’alumne no té símptomes, podrà tornar a l’activitat esportiva, 
sempre presentant una prova PCR negativa per escrit al mateix correu del 
club.

Pels enviaments de documentació o per resoldre qualsevol altre dub-
te, podeu contactar amb Manu Navas (633 67 60 87) o a través de l’email 
esportiva@ctnsc.org
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