Temporada 2020/21
CIRCULAR NÚM. 48
NOVA ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL A SEGUIR EN LES COMPETICIONS
PER A MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DE COVID-19
Com a continuació de la Circular núm. 13, a través de la qual es va publicar el Protocol
a seguir en les competicions de futbol per a minimitzar el risc de contagi de COVID19, us remetem de nou el Protocol amb les actualitzacions que s’han anat produint des
de la data inicial de publicació.
Així mateix, i tenint en compte que s’ha iniciat ja el tram final de competició i que les
incidències relatives a la COVID-19 continuen presentant-se de forma continuada, us
recordem seguidament qüestions rellevants en atenció al compliment del Protocol:
A) CASOS POSITIUS DE MEMBRES DELS EQUIPS
-

Els clubs que tinguin un membre de qualsevol dels equips que hagi resultat
positiu per COVID-19 han d’emplenar el formulari de comunicació de
positius que trobaran a la intranet del club, accedint a través de la portada
a l’apartat “GESTIÓ COVID-19”. Per a poder emplenar el formulari han de
tenir nomenat prèviament, a través del mateix apartat, el responsable de
compliment de Protocol del seu club. El formulari s’ha d’emplenar mitjançant
ordinador, i per tenir constància que s’ha remès correctament, rebran un
missatge de confirmació a través de la intranet federativa.
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-

-

-

Paral·lelament a la remissió del formulari, el club ha d’enviar un missatge al
Departament de Competició corresponent, informant que s’ha procedit a
aquesta comunicació, i adjuntant document mèdic que acrediti el positiu del
federat. A aquest mateix missatge també han d’adjuntar qualsevol comunicació
que hagin rebut de Gestors COVID del Servei d’Epidemiologia amb instruccions
relatives al cas positiu.
És bàsic que el formulari contingui totes les dades sol·licitades, com són tipus i
data de la prova, data d’inici de símptomes, data de l’últim contacte de la
persona positiva amb l’equip, i llistat de contactes estrets. També tenen la
possibilitat d’emplenar un apartat d’observacions en el qual fer constar
qualsevol altra dada que es vulgui comunicar.
Un cop rebuda aquesta informació, es dona trasllat als serveis mèdics de l’FCF
perquè dictaminin si procedeix aïllament de l’equip en qüestió i la suspensió de
l’activitat esportiva.

B) AÏLLAMENTS DE MEMBRES DELS EQUIPS
-

-

En el cas que un o diversos membres d’un equip hagin de fer aïllament per
haver estat contacte estret d’un cas positiu no pertanyent a l’equip, no s’ha
d’omplir el formulari de comunicació de positius, sinó que s’ha de remetre
comunicació a través de la intranet federativa al Departament de Competició
corresponent que indiqui els noms dels jugadors afectats per l’aïllament, el
motiu d’aquest aïllament, la seva data de finalització, i adjuntar la documentació
que acrediti aquest fet.
Un cop rebut el missatge i els documents que acreditin l’aïllament es
comprovarà si l’equip en qüestió disposa de suficients jugadors per fer front al
partit que correspongui, i es procedirà al seu ajornament si té menys de 5, de 7
o d’11 jugadors disponibles per aquest motiu, segons la modalitat del partit.
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C) CASOS POSITIUS EN MEMBRES D’EQUIPS RIVALS
-

En termes generals, els casos positius que sorgeixen en equips rivals no
determinen l’aïllament preventiu de tots els membres de l’equip que s’hi ha
enfrontat, sinó només en els casos en què així ho determini l’autoritat sanitària
corresponent, ja que el Protocol de l’FCF no els considera contacte estret en
no complir-se els requisits establerts per a aquesta figura en la normativa
sanitària. En conseqüència, si un equip rep una comunicació del Gestor COVID
competent o del Servei d’Epidemiologia ordenant l’aïllament de l’equip per
haver coincidit amb un cas positiu d’un equip rival, cal que l’equip afectat ho
comuniqui de forma urgent a l’FCF a través de la bústia del Departament de
Competició de la intranet federativa, adjuntant la comunicació rebuda de les
autoritats sanitàries. Un cop rebuda la comunicació i la justificació documental,
des de l’FCF es procedirà a l’ajornament dels partits que calguin en atenció als
dies d’aïllament decretats.

D) CASOS POSITIUS DE TÈCNICS, AUXILIARS O DELEGATS
-

De conformitat amb el Protocol federatiu, totes les persones que exerceixen
com a entrenadors, auxiliars o delegats han de dur en tot moment la mascareta
posada, i mantenir la distància de seguretat amb els jugadors. Per tant, si s’ha
actuat correctament el cas positiu d’algun d’aquests federats no ha d’afectar a
la resta de membres de l’equip, en no tenir la consideració de contactes estrets,
si no és que hi ha hagut algun altre tipus de contacte, com per exemple el fet
de compartir vehicle. Aquestes circumstàncies s’hauran de posar de manifest a
l’hora d’emplenar el formulari de comunicació de positius.

E) FEDERATS PENDENTS DE CONÈIXER EL RESULTAT D’UN TEST DE COVID19 O CONTACTE D’UNA PERSONA POSITIVA
-

-

Els federats que s’hagin sotmès a un test de detecció de COVID-19, i estiguin
pendents de conèixer-ne els resultats, no poden participar ni en entrenaments
ni en partits, ja que en termes generals la prova se’ls hi haurà practicat en haver
estat contacte d’una persona positiva, i per tant s’han d’abstenir de participar
en aquesta activitat.
De la mateixa manera, els federats que siguin contacte estret d’una persona
positiva, no podran participar en l’activitat esportiva, i hauran de sotmetre’s al
més aviat possible a un test per a poder determinar la seva afectació, i complir
amb el termini d’aïllament decretat.
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F) DEFINICIÓ DE CONTACTE ESTRET
-

-

-

Es consideren contacte estret d’un positiu, i per tant amb obligació de fer
aïllament i recomanació de sotmetre’s a test diagnòstic, aquelles persones que
hagin estat en el mateix lloc que una persona contagiada, 15 minuts o més,
sense protecció adequada, a una distància inferior a 2 metres, des de les 48
hores abans de l’inici de símptomes o de la realització de la prova (en els casos
asimptomàtics). Per tant, si el contacte ha estat més enllà d’aquestes 48 hores,
ja no existeix aquesta obligació de fer aïllament, tot i que s’ha de tenir una
vigilància especial per si sorgissin símptomes.
Així mateix, cal tenir present que per a determinar la necessitat d’aïllament el
contacte ha d’haver-se produït amb una persona que ha estat diagnosticada
com a positiva de COVID-19. Si aquest diagnòstic no s’ha produït, però hi ha
sospita, l’aïllament només correspon a la persona afectada.
És d’extrema importància no deixar participar a una persona en l’activitat
esportiva si presenta algun símptoma que pugui ser compatible amb la COVID19, tenint en compte, a més, que la simptomatologia del virus és molt variable.

Us fem avinent que és del tot imprescindible que tots els clubs i federats segueixin
escrupolosament les directrius establertes en el present Protocol. El seu incompliment,
a més, pot comportar l’aplicació de les sancions disciplinàries previstes
reglamentàriament.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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