Trobada de les Comissions Sanitàries amb els responsables
de la Creu Roja al lloc d’actuació
Identificació de les persones responsables de cada
Comissió Sanitaria i de la Creu Roja
Decidir qui portarà la Coordinació en cas
d’incident
Decidir el punt d'assistència, ubicació de
l'ambulància i via d’evacuació
En cas de caiguda, coordinar l’actuació de
la Creu Roja amb els membres de les
Comissions Sanitàries
Els membres de la Comissió Sanitaria i Creu
Roja amb col·laboració del Cap de Colla o persona
delegada prèviament, atendran i traslladaran
adequadament al lesionat, al Punt d'assistència
El Casteller lesionat i ates en el Punt
d'Assistència, es considerarà no UTIL, fins
que sigui donat d’alta

C.C.C.C.B

Abans de reiniciar l’actuació, el Cap de
Colla amfitriona, valorarà juntament
amb el Coordinador, si cal retardar o no
l’actuació

Abans de iniciar la diada castellera, es trobaran els representants de les
Comissions Sanitàries de les Colles Castelleres amb els membres de la
dotació de la Creu Roja amb els següents objectius:

1 -Identificació de la persona responsable de cada Comissió Sanitaria.

2-Decidir qui portarà la Coordinació en cas de caigudes i o trasllat de el lesionat.
3- Decidir el punt d’assistència, ubicació de l’ambulància i la via de evacuació de els
lesionats.
4- En cas de caiguda, coordinar l’actuació de la Creu Roja amb els membres de les
Comissions Sanitàries.

5- Els membres de la Comissió Sanitaria amb col·laboració del Cap de Colla o
persona delegada prèviament, participaran conjuntament amb els membres de la
Creu Roja en atendre als lesionats en el lloc de la caiguda i evacuació al Punt
d'Assistència amb les millors condicions.
6- Un cop estiguin sen atesos en el punt d’assistència establert o a l’Ambulància el
lesionat no serà “útil” fins que li sigui donada l’alta per el responsable de la
assistència.
7- Abans de reiniciar l’actuació el Cap de la Colla amfitriona, valorarà conjuntament
amb els responsables de la dotació o el casteller Coordinador de la assistència
sanitària si cal retardar o no el reinici de l’activitat.

C.C.C.C.B

Protocol en cas de trasllat dels serveis preventius
en actuacions castelleres
Incident

Creu Roja
Barcelona

Intervenció i valoració per part de la
Creu Roja i Sanitaris Castellers

C.C.C.C.B

Cal trasllat a centre
hospitalari?

SI
El trasllat ha de ser
urgent i immediat

Informar Centre
Coordinació CR

Trasllat a Centre
Hospitalari

Si hi ha disponibilitat,
la CR enviarà una
ambulància pròpia a
cobrir el servei per a
un desenvolupament
normal

NO
El trasllat es pot
esperar 15´
Informar Centre
Coordinació CR

Alta in situ
Recomanació de
visita mèdica
posterior

CC activa Ambulància
SEM o CR si hi ha
ambulància pròpia a
disponible
Transferència
Ambulància SEM o CR
Trasllat per part del
SEM o CR
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