
                  PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19 
  CAS POSITIU ABANS D’UNA COMPETICIÓ  

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER CASOS POSITIUS EN COVID ABANS 
D’UNA COMPETICIÓ DE LA FCEDF 

(actualitzat 25/01/2022) 

 

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ DEL CAS: 

 

1. COMUNICACIÓ A LA FCEDF 

El club/àrbitre haurà de comunicar a la responsable de competició de la FCEDF a través 
d’un correu electrònic a secretariatecnica@esportadaptat.cat abans del dijous previ a la 
data de competició. En cas de comunicar-ho el divendres o posterior, a més de la 
comunicació per escrit, caldrà trucar al 697 55 65 44.  

La informació que caldrà proporcionar serà la següent: 

- Nom i cognom de la persona positiva: 
- Competició on anava a participar i data: 
- Data del test amb resultat positiu: 

*En cas de sol·licitar l’aplaçament d’un partit a la FCEDF, serà obligatori l’enviament dels 
certificats de prova COVID amb resultat positiu emès per una farmàcia o centre mèdic 
acreditat.  

Amb aquesta comunicació, la persona positiva en COVID respectà el període establert 
de quarantena recomanat pel Departament de Salut i, per tant, al·ludint a la 
responsabilitat personal, no participarà a cap competició o activitat esportiva durant 
aquells dies.   

 

CONDICIONS DE SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PARTITS: 

Número de casos positius per permetre l’ajornament d’un partit. S’acorda que són 
necessaris 3 esportistes positius o 2 sempre que en aquest últim cas no es permeti la 
possibilitat d’aconseguir la màxima puntuació en l’alineació de l’esport corresponent.  

Dates dels partits aplaçats: Els clubs es comprometen a realitzar tots els partits de 
lliga amb anterioritat a la data prevista de la última jornada de la competició. Serà 
necessari comunicar a la FCEDF la proposta de la nova data durant els propers 5 dies 
hàbils de la sol·licitud d’ajornament.  

Els clubs tindran la possibilitat d’acordar la data del partit aplaçat amb autorització de la 
FCEDF.  

 

2. COMUNICACIÓ ALS CLUBS 

La FCEDF emetrà un comunicat per correu electrònic al/s club/s i equip arbitral present 
a la competició prevista en el cas que l’equip adversari sol·liciti l’ajornament del partit 
amb el número d’esportistes amb COVID establert anteriorment.  

En el cas que la comunicació sigui posterior al dijous, a més de fer-ho per escrit, també 
es farà telefònicament.  
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