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Nou protocol actualitzat per Salut Escola a data de 17 de Gener del 2022. 

 

Amb el nou protocol de Salut Escola classifica el futbol com a esport de no risc 

ja que és a l’aire lliure i es per això que hi ha canvis amb l’anterior protocol.  

 
-  A partir d’ara els únics que s’hauran de confinar són els jugadors/es que 

són positius de covid. Amb la quarantena de 7 dies. Es recomana fer un 

test d’antígens abans de la reincorporació.  

 

- No es farà diferenciació entre els immunitzats i els no immunitzats 

com en l’anterior protocol en cas que hi hagi un positiu a l’equip.   

 

- Des del club es recomana en cas que hi hagi un positiu en l’equip, els 

altres jugadors o jugadores es facin un test d’antígens abans del següent 

dia que l’equip tingui entrenament o partit.  

 

- Els jugadors/jugadores no immunitzats que siguin contacte amb un 

convivent que és positiu hauran de fer la quarantena de 7 dies.  

 

- Els jugadors/jugadores confinats per l’escola hauran de seguir les seves 

instruccions.  

 

Per poder complir amb aquest protocol serà important:  

 

- La no utilització dels vestidors.  

 

- La utilització de la mascareta (excepte en la pràctica esportiva).  

 

- Espais tancats: Utilitzar la mascareta.  

 

Us adjuntem també en format pdf el protocol complet de Salut/Escola. 

 

Club Esportiu Europa 



Gestió de quarantenes dels 
contactes en educació infantil o primària

17 de gener de 2022

Immunitzats1

No immunitzats2

Extraescolar 

1. Immunitzats: Ha estat un cas positiu de COVID-19 en els darrers 3 mesos i/o té la pauta de vacunació completa.
2. No immunitzats: No ha estat un cas positiu de COVID-19 en els darrers 3 mesos ni té la pauta de vacunació completa.
3. Activitats de risc elevat de transmissió: bàsquet, handbol, rugbi, futbol sala, hoquei patins, arts marcials, 
grups de castellers, waterpolo, lluita/boxa, cant coral, instruments de vent.

Casa

Un o diversos convivents
(pare, mare, germà/ana...) 
són positius de COVID-19

Escola

Un o diversos membres del grup de 
convivència estable són positius de 

COVID-19
Un o diversos membres del grup de 
l’activitat són positius de COVID-19

El nen o nena NO ha de fer 
QUARANTENA i pot anar a l’escola 
i a altres activitats seguint totes les 

mesures de protecció

El nen o nena NO ha de fer 
QUARANTENA i pot anar a l’escola 
i a altres activitats seguint totes les 

mesures de protecció

El nen o nena NO ha de fer 
QUARANTENA i pot anar a l’escola 
i a altres activitats seguint totes les 

mesures de protecció

El nen o nena ha de fer QUARANTENA i 
no pot anar a l’escola ni a cap activitat.

El nen o nena NO ha 
de fer QUARANTENA 

i pot anar a l’escola 
i a altres activitats 

seguint totes les 
mesures de protecció.

El nen o nena només ha de fer 
QUARANTENA si es tracta d’una 

activitat de risc3 i aleshores no pot anar 
a l’escola ni a cap altra activitat.

(1/2)

El nen o nena ha de fer 
QUARANTENA i no 

pot anar a l’escola ni 
a cap activitat.

Si hi ha 5 o més casos, 
o si el 20% del grup 

és positiu

Si hi ha 4 o menys 
casos positius



Gestió de quarantenes dels 
contactes en educació secundària

17 de gener de 2022

Immunitzats1

No immunitzats2

Extraescolar 

1. Immunitzats: Ha estat un cas positiu de COVID-19 en els darrers 3 mesos i/o té la pauta de vacunació completa.
2. No immunitzats: No ha estat un cas positiu de COVID-19 en els darrers 3 mesos ni té la pauta de vacunació completa.
3. Activitats de risc elevat de transmissió: bàsquet, handbol, rugbi, futbol sala, hoquei patins, arts marcials, 
grups de castellers, waterpolo, lluita/boxa, cant coral, instruments de vent.

Casa

Un o diversos convivents
(pare, mare, germà/ana...) 
són positius de COVID-19

Escola

Un o diversos membres 
del grup de convivència estable són 

positius de COVID-19
Un o diversos membres del grup de 
l’activitat són positius de COVID-19

L’adolescent o jove NO ha de fer 
QUARANTENA i pot anar a 

l’institut i a altres activitats seguint 
totes les mesures de protecció

L’adolescent o jove NO ha de fer 
QUARANTENA i pot anar a 

l’institut i a altres activitats seguint 
totes les mesures de protecció

L’adolescent o jove NO ha de fer 
QUARANTENA i pot anar a 

l’institut i a altres activitats seguint 
totes les mesures de protecció

L’adolescent o jove ha de fer 
QUARANTENA i no pot anar a 

l’institut ni a cap activitat

L’adolescent o jove només ha de fer 
QUARANTENA si es tracta d’una 
activitat de risc3 i aleshores no pot 
anar a l’institut ni a cap altra activitat.

L’adolescent o jove ha de fer 
QUARANTENA i no pot anar a 

l’institut ni a cap activitat
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