PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT – Temporada 2018/2019
Guia Ràpida en cas d’accident o lesió esportiva
Asseguradora:
Telèfon consultes:

Fiatc
93 396 66 90

CAS D’URGÈNCIA:
1-Urgència Vital:
Es traslladarà al federat al centre d’atenció més proper per la primera cura.
Es trucarà a FIATC pel trasllat posterior a un centre concertat per continuar el que fos necessari.
Es comunicarà a l’oficina i es remetrà el comunicat dins del primer dia hàbil de l’accident.
2-Urgència No vital:
Es considera urgència dins les primeres 24 hores de la lesió.
Es trucarà al telèfon de 24h de FIATC : 93 396 66 90
La companyia coordinarà l’assistència d’urgències i facilitarà el núm. de sinistre i lloc on s’ha de
dirigir el lesionat.
El lesionat haurà de tenir disponible :
 Nom i cognoms del jugador/a i contacte dels pares.
 Número de llicència federativa (la tindrà l’entrenador però també hi ha un App de la
federació on es pot descarregar: es necessita la clau del club, que us facilitaran des de
l’oficina –Tel. 93 583 14 24 / 629 136 959 o enviant e-mail a info@uesc.cat-).
 Número de pòlissa de l’assegurança (diferent segons la categoria).
El lesionat haurà de portar l’informe mèdic a l’oficina del club abans de 4 dies per la tramitació
corresponent (veure tramitacions a l’informe complert).
AMBULATÒRIA:
Trucar al 93 396 66 90 abans del 4 dies des de la lesió i facilitar totes les dades del lesionat.
L’asseguradora programarà la visita ambulatòria, com a màxim, dins les següents 48h hàbils.
El comunicat d’accident, informe mèdic i prescripcions s’hauran de portar a l’oficina abans de 4
dies des de la visita.
Número de Pòlissa:
Cadets/infantils/Pre infantils:
Pòlissa 57/148 . Grup 1
Sèniors/juniors/entrenadors/delegats/directors tècnics: Pòlissa 57/149. Grup 1

Quadres mèdics més propers:
Policlinic Sant Cugat: Rambla del celler 129-131
Telf: 93 675 69 79 (De dl a dv de 8:30 a 13:30 i de 16:00 a 20:00h)
Policlinic Torreblanca : Avda Torreblanca 2
Telf: 93 589 18 88 (De dl a dv de 8:00 a 19:45h)
Mútua de Terrassa : Pça. del Doctor Robert, 5. Terrassa.
Telf: 93 736 50 50
Obert 24h.
Clínica del Vallès:

Pg. Rubió i Ors, 23. Sabadell
Telf: 93 728 31 00
Obert 24h.

