PROTOCOL D’ACCIDENTS ESPORTIUS
PRIMERA ASSISTÈNCIA AMB MOTIU D'UN ACCIDENT INCLÒS EN LES COBERTURES DE LA
PÒLISSA D'ACCIDENTS

NÚMERO DE PÒLISSA: 122458
Quan un esportista assegurat, pateix un accident esportiu cobert en pòlissa, ha de portar a terme el protocol d’actuació
que exposem a continuació per tal de poder rebre assistència mèdica i formalitzar el pertinent Comunicat d’accident:
Quan un esportista pateix un accident esportiu cobert en pòlissa i requereix assistència pot rebre:
ASSISTÈNCIA D’URGÈNCIA limitada a les 24 hores següents al haver-se produït l’accident.
En cas de necessitat d’ambulància trucar al 902 490 480.
1) Dirigir-se a un dels dos centres concertats.
CLÍNICA SANT JOSEP DE VIC (Carrer Sant Segimón 16, Vic 08500) Tel. 93 886 17 00
HOSPITAL GENERAL DE VIC (Carrer Francesc Pla el Vigatà 1, Vic 08500) Tel. 93 889 11 11
En cas de necessitat d’assistència en un altre centre s’haurà de trucar prèviament al 938 773 333 (Ext. 110) per autorització.
És necessari identificar l’accidentat/da com a participant de les competicions del Consell Esportiu d’Osona, facilitant
el seu DNI (si en té) o el nom i cognoms.
2) Omplir el comunicat d’accident de mútuacat i enviar-lo a administració@ceosona.com.
3) Els jugadors/esportistes que rebin la baixa mèdica no podran participar en cap entrenament/competició fins que no
rebin l’alta mèdica esportiva.
PRIMERA VISITA NO URGENT per assistència sol.licitada passades les 24 hores després de l’accident
Trucant directe al Centre d’assistència i concretant data i hora de visita i omplint el pertinent comunicat d’accident.
1) Omplir el comunicat d’accident de mútuacat i enviar-lo a administració@ceosona.com.
2) Trucar a un dels dos centres concertats per demanar dia i hora de visita.
CLÍNICA SANT JOSEP DE VIC (Carrer Sant Segimón 16, Vic 08500) Tel. 93 886 17 00
HOSPITAL GENERAL DE VIC (Carrer Francesc Pla el Vigatà 1, Vic 08500) Tel. 93 889 11 11
En cas de necessitat d’assistència en un altre centre s’haurà de trucar prèviament al 938 773 333 (Ext. 110) per autorització.
És necessari identificar l’accidentat/da com a participant de les competicions del Consell Esportiu d’Osona, facilitant
el seu DNI (si en té) o el nom i cognoms.
3) Els jugadors/esportistes que rebin la baixa mèdica no podran participar en cap entrenament/competició fins que no
rebin l’alta mèdica esportiva.
En cas de qualsevol dubte o suggeriment no dubteu en contactar-nos a 93 881 43 47
Vic, Setembre de 2018

