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Salvador Archs, Roberto San Rafael i Mar Puialto formen el servei mèdic de l’FCF. Ells

avaluen tots els casos de la Covid-19 que notifiquen setmanalment els clubs de futbol i

futbol sala catalans.

La Federació Catalana de Futbol té contractat,  des de l’octubre del 2020,  un servei

mèdic que gestiona i avalua tots els casos de possibles positius o positiu de la Covid-19

que notifiquen els  clubs cada setmana a través de la  intranet federativa.  El  servei,

format per un coordinador (Salvador Archs) i dos metges de família (Roberto San Rafael

i Mar Puialto), verifiquen cas per cas i donen suport als clubs afectats, facilitant consells i

pautes d’actuació al seu responsable del compliment del Protocol Covid-19.



El coordinador, Salvador Archs, explica que aquest servei va sorgir “de la necessitat de

tenir una via de comunicació i un assessorament mèdic entre la Federació i els clubs, els

quals havien de notificar qualsevol positiu que tinguessin dins l’equip. Quan arriba un

cas, el positiu és validat, a nivell federatiu, per l’equip mèdic, que redacta un informe

especificant els dies que l’equip haurà d’estar sense entrenar, quins contactes estrets

han tingut i si aquestes persones s’han de confinar… Posteriorment, la informació passa

a altres departaments de la Federació per a què valorin si s’han de suspendre partits o

no”.



Un dels metges d’aquest servei Roberto San Rafael comenta que “una vegada tenim els

resultats  de  les  PCR’s  i  test  d’antígens  fem  una  resolució  mèdica  amb  unes

recomanacions, basant-nos en els protocols del Ministeri de Sanitat”.

Archs  recorda  que  “els  clubs  han  de  ser  conscients  que  les  mesures  d’higiene  i

seguretat s’han de mantenir,  perquè quants menys casos tinguem a l’esport abans

podrem tornar a competir plenament. Per tant, s’ha de continuar fent un esforç per

seguir les mesures i protocols establerts. Si tots ens ho prenem seriosament, podrem

tornar a competir més aviat”.

San Rafael  és del  mateix parer i  afirma que “amb la prevenció ben feta i  amb les

mesures  que  estan  adoptant  els  clubs,  de  les  quals  nosaltres  comprovem  que  es

compleixin, crec que poc a poc es podria tornar a la normalitat i a les competicions”.
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https://www.youtube.com/watch?v=5hAXBKJ3reU

