Comunicat: 180112

Benvolgudes famílies,

Us enviem el protocol d’actuació en cas d’accidents,

Salutacions,

Parets del Vallès, 03 d’octubre del 2018.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS
Quan hi hagi un accidentat i sigui la primera visita mèdica, s’haurà de trucar a:

FIACT 93 396 66 90
Comuniquem que tenim un accidentat i ens demanaran:

1. Nom i Cognoms del assegurat.
2. Número de Llicència: és el DNI del assegurat.
3. Nº de pòlissa:


57/148 (Grup 1) : Cadets, Infantils, Pre-Infantils, Mini, Pre-Mini, Escola de Bàsquet amb dret
a competició oficial.



57/149 (Grup 1) : Entrenadors, Delegats, Directors Tècnics, Senior, Sots-25, Sots-21,
Junior.



57/148 (Grup 2) : Escola de Bàsquet sense dret a competició oficial.

Amb aquestes dades FIACT obre expedient i envia l’autorització al centre del quadre mèdic adjunt, que
vosaltres hageu escollit.

COMUNICACIÓ POSTERIOR OBLIGATÒRIA DE L’ASSISTÈNCIA D’URGÈNCIA

El federat o tutor/a del federat, haurà d’enviar al club al dia següent, el part d’assistència d’urgències de
l’Hospital a info@cbparets.com, indicant nom, cognoms i dni del lesionat, data i lloc de la lesió, una petita
descripció de la lesió, i nom, cognoms i telèfon del federat o del tutor/a si fos menor d’edat.
El Club enviarà a FIACT un comunicat d’accident d’Urgència, juntament amb el part d’assistència de
l’Hospital/centre mèdic, informes mèdics i prescripcions mèdiques, si n’hi haguessin.

En cas de que el federat necessiti seguiment posterior o proves mèdiques, serà aquest qui es posi en
contacte amb FIACT per a que li donin una nova autorització.

URGÈCNIA CLÍNICA VITAL

· Únicament en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Un
cop superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladar a un centre mèdic concertat.

· En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec dels
costos de l’atenció prestada.
· La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la
Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que es facturessin a la Companyia,
aquesta podria repercutir-los en l’assegurat.

· El federat o tutor/a si fos menor, haurà de comunicar el primer dia hàbil la seva circumstancia al club, per
a que aquest pugui remetre el comunicat d’accident d’Urgència, enviant un e-mail a info@cbparets.com i
trucant al telèfon del Club nº 658752770 juntament amb els informes mèdics i prescripcions mèdiques si
n’hi haguessin. Per a que el Club pugui enviar el comunicat d’accident, s’haurà d’informar del nom, cognoms
i dni del lesionat, data i lloc de la lesió, una petita descripció de la lesió, i nom, cognoms i telèfon del federat
o del tutor/a si fos menor d’edat.

