Des de la junta de l’U.B.Llefià us fem arribar tota la informació referent a la gestió de la
covid que entre tots haurem de dur a terme. Els coordinadors de covid del club i, per
tant, a qui haureu de trucar davant de qualsevol qüestió, són:
Miguel López: 666471978
Laia Casas: 658683290
Grup estable: jugadors que hagin estat almenys 14 dies entrenant sense presentar cap
simptomatologia.
Que fer davant un possible cas?
· Jugador: en aquest cas s’atura activitat esportiva de tot l’equip fins a tenir el resultat
de la PCR.
· Entrenador: només s’atura l’activitat esportiva en cas que l’entrenador no hagi
mantingut distància, portat la mascareta o hagi entrat al joc amb els jugadors.
I davant un positiu confirmat?
· Contactar amb el 061 i després amb els responsables de covid del club.
· Aïllament del grup estable durant 10 dies.
Si hi hagut una PCR positiva (d’un familiar/company de classe...) però nosaltres donem
PCR negativa: l’aïllament serà de 10 dies des del darrer dia que va estar en contacte
directe amb el positiu confirmat.
- Els entrenaments es realitzaran a porta tancada fins a nou avís.
- S’ha de portar un registre diari de les persones que assisteixen a l’entrenament i
partit, això inclou jugadors, staff tècnic i acompanyants.
- Es recomana l’ús de mascaretes a la banqueta i l’ús de gel hidroalcohòlic abans de
cada període.
- Quan juguem partit com a visitant cada equip haurà de fer-se responsable de portar
gel hidroalcohòlic, mascaretes, ampolla d’aigua individual i farmaciola.
- Important avisar amb suficient antelació un possible cas o un positiu per si s’ha
d’anul·lar el partit!
- Al finalitzar el partit els equips es col·locaran en paral·lel respecte
la taula d’anotació i es podrà realitzar una reverència amb el cap
o bé aixecant un braç.
- Jugadors han de mantenir la distància de seguretat amb els
àrbitres i els entrenadors si fa falta dirigir-se a ells, amb mascareta.
- Portar bolígraf per firmar l’acta (en cas de no ser digital).

