
CHSL Nova mutua esportistes federats temporada 2021-22

CHSL
Club Handbol Sant Llorenç

Sant Feliu de Llobregat

Benvolgudes famílies (equips FEDERATS),

Aquesta temporada la nova mútua pels esportistes de la Federació Catalana d'Handbol (FCH) és AXA i el seu
funcionament es basa en l'app ITEGRA* que us podeu descarregar seguint les indicacions dels arxius adjunts, on
hi trobareu també una petita guia sobre el seu funcionament (són dos arxius però és el mateix document: un per
Android i l'altre per IOS -Apple-).

ACLARIMENTS:

1. Quan un esportista es fa mal, cal diferenciar si és una urgència o no.
Només cal anar a urgències en cas de:

Ferida oberta
Sospita de fractura d'ossos
Pèrdua de coneixement

En aquests casos s'ha de trucar al telèfon 960.99.28.40. per demanar l'autorització i ens diran el centre
mèdic on anar.

En la resta de casos, no cal anar a urgències, ja que allà no hi haurà els metges especialistes que han de
tractar aquestes lesions, sinó que s'ha de fer la petició a través de l'app (“dar de alta un parte”) i ens
donaran visita abans de les següents 48 hores.

2. Sempre que es comuniqui un accident/lesió a la mútua, cal comunicar-ho també al club, enviant un
mail a info.chsantllorenc@gmail.com, ja que el club ha de validar/autoritzar cada alta de la mútua.

3. Només s'ha d'anar als centre públics (de la Seguretat Social) en cas de lesió vital. 
Si es va a un centre públic per un accident/lesió jugant a handbol amb el club, com ja hi ha la mútua per a aquests
casos, el cost d'aquestes visites podria acabar repercutint-se a la família de l'esportista. 

EN RESUM:

CASOS D'URGÈNCIES: trucar al 960.99.28.40.

Resta de casos: tramitar per l'app ITEGRA
("dar de alta un parte" i enviar mail al Club)

Moltes gràcies per la vostra col.laboració. 
La Junta.

* per donar-vos d'alta a l'app rebreu un mail d'ITEGRA on us diran l'usuari i el password.
Per si algún dia heu d'utilitzar l'app i fer-ho de manera més ràpida, és millor si us la descarregueu i us doneu d'alta
en el moment de rebre el mail d'Itegra. 

www.chsantllorenc.cat 


