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Barcelona, 22 de gener de 2022 

 
COMUNICACIÓ DE POSITIUS 
 
Quan es dongui la situació que un participant és positiu, cal enviar un correu a 
secretariapoliesportiu@lasalle.cat tot indicant la situació. 

 
 COL·LABORACIÓ I CORRESPONSABILITAT  

En aquests moments la vostra col·laboració, responsabilitat i transparència és imprescindible per seguir fent   
una bona gestió de la Covid-19 des del Club. Davant la detecció d’un positiu, no hi haurà cap actuació ni en 
persones immunitzades ni en persones no immunitzades. Cal que totes les persones es controlin els 
símptoma. En cas de simptomatologia moderada o greu cal posar-se en contacte amb el centre d’atenció 
primària. 

Així doncs és molt important que davant de les situacions de tenir símptomes compatibles amb la Covid-
19 o bé estar pendent d’una prova diagnòstica, NO es pot venir al Curs de Natació. Cal fer prevaldre el 
criteri de prudència per sobre de tot. 

 
 ÚS DE LA MASCARETA.  
 
El correcte ús de la mascareta s’ha demostrat que és una de les mesures més eficaç per evitar la Covid-19. 
El seu ús és obligatori per a tots els participants i els adults acompanyants que accedeixen al recinte del 
Poliesportiu La Salle Bonanova. 

 
La mascareta s’ha de dur tapant correctament el nas i la boca.  

 
 QUAN NO PUC VENIR AL CURS DE NATACIÓ?  
 
El/la participant no pot venir al Curs de Natació si té algun dels següents símptomes: 

 

 Febre o febrícula per sobre de 37.5 ºC 

 Tos 

 Dificultat per respirar 

 Mal de coll 

 Refredat nasal 

 Afonia  

 Fatiga 

 Dolors musculars i/o mal de cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

 Pèrdua d'olfacte o gust 

 Malestar general o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 

Tampoc es pot venir en el cas que s’estigui pendent del resultat d’una prova diagnòstica de Covid- 19 per ser 
considerat cas sospitós. 

 
 

 ADULTS ACOMPANYANTS.  
 
En cas de ser considerats contacte estret o bé ser positius o tenir simptomatologia Covid-19, els 
acompanyants no poden accedir al Poliesportiu. 
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