Secció de Bàsquet
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN
desenvolupament d’un partit o entrenament)

ACCIDENT

ESPORTIU

(produit

durant

el

Si durant el transcurs d’un partit o entrenament es produeix un accident esportiu que requereix
una actuació immediata caldrà:
 URGÈNCIES CLÍNIQUES VITALS
1. Trucar a una ambulància per trasladar a l’afectat/a a l’hospital de referència més proper.
2. Informar el més aviat possible a Secretaria Esportiva de la Secció (Gemma Serra):
 Mail: basquet@nataciosabadell.cat
 RESTA DE NECESSITATS D’ATENCIÓ IMMEDIATA
1. Dirigiu-vos en un màxim de 24h a un dels centres mèdics que contempla FIATC, amb la
següent informació:
a. Fitxa federativa, la qual podreu acreditar seguint els següents passos:
-Descarregar l’aplicació BQLlicències (Android/Iphone).
-Omplir les dades del jugador/a.
-Introduir el codi corresponent al nostre Club: GSiOFZ
b. Nº de pòlissa del col.lectiu al qual pertany l’esportista, i que us detallem a
continuación:
-Col.lectiu A: Pòlissa 57/148 (grup 1), per a cadets, infantils, pre-infantils, mini i preminis.
-Col.lectiu B: Pòlissa 57/149 (grup 1), per a seniors, sots-25, sots-21, juniors.
2. Truqueu al telèfon d’assistència per informar de la vostra visita (93 396 66 90).
La clínica de referencia les 24 hores de Sabadell és:
CLINICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23
08203 SABADELL
3. Si es dona inici a un expedient, SEMPRE heu d’informar al vostre entrenador i a Secretaria
Esportiva de la Secció (a través dels mitjans indicats anteriorment). En cas contrari, no es
podrà presentar el full de “comunicat d’accident” degudament omplert i segellat i FIATC no
es farà càrrec del tractament.

“s’entén com a tal, l’atenció sanitària de la que la seva demora pugui comportar
agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d’acudir immediatament en el
momento posterior a l’accident, sempre i quan aquesta assistència sigui objecte de
l’Assegurança i dins de les primeres 24h des de que es produeix l’accident”.
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