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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Cinc noves defuncions a Lleida
eleven a 13 el total de víctimes
mortals a causa del coronavirus
La demarcació registra dimarts 58 nous positius i el nombre
d’ingressats és de 149 després de les sis altes hospitalàries d’ahir
Lleida
AGÈNCIES
El Departament de Salut va informar que en les darreres hores havien mort cinc persones més amb
coronavirus a la regió sanitària de
Lleida, que inclou Ponent i l’Alt
Pirineu i Aran. Aquestes defuncions eleven la xifra de víctimes
mortals a 13 des de l’inici de la
crisi del Covid-19. En les darreres hores també es van confirmar 58 casos positius nous, que
eleven el total d’infectats fins als
259. Actualment, 149 persones
es troben ingressades en centres
hospitalaris de la demarcació de
Lleida amb Covid-19.
Paral·lelament, en les últimes
hores han estat donades d’alta 6
persones: 4 que estaven ingressades a l’Hospital Comarcal del
Pallars; 1 persona que estava ingressada a l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida, i 1
que es trobava en un centre privat.
De les 149 persones que estan
actualment ingressades, noranta
es troben a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, 68
dels quals estan estables a planta
i 22 es troben a l’UCI. 25 persones estan ingressades a l’Hospital Santa Maria de Lleida, vint de
les quals estan estables a planta i
cinc es troben a l’UCI. Deu persones estan ingressades en centres
privats i set persones es troben
ingressades a l’Espitau Val d’Aran,
totes estables a planta. 14 casos
estan ingressats a l’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, tots
a planta; 2 persones es troben
ingressades a la Fundació Sant
Hospital de la Seu d’Urgell, estables a planta, i 1 persona es troba
ingressada a l’Hospital de la Cerdanya, estable a planta.
D’altra banda, el govern d’Andorra va confirmar ahir la mort
per coronavirus d’una dona de 88
anys que es trobava hospitalitzada a la unitat de cures intensives.
Es tractaria de la segona víctima

L’Estat suma
514 morts en
24 hores i ja
són 39.673 els
infectats
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Infectats sis usuaris a les llars
residència de Juneda per a
persones amb discapacitat
L’associació Talma va informar
ahir que sis usuaris atesos als
habitatges de l’entitat, a Juneda han donat positiu per la covid-19. L’associació feia dies que
havia aplicat un aïllament de
seguretat i feia un seguiment
de la simptomatologia que presentaven aquestes sis persones,

que es troben estables. D’acord
amb els consells de l’equip epidemiòleg, Talma ha reorganitzat
les tres llars residències per tal
d’aïllar al màxim les persones
que han donat positiu i garantir
una major seguretat als professionals que hi han de treballar.
A més, aquesta reorganització

mortal per covid-19 confirmada al
Principat, on hi ha 162 casos positius de coronavirus.

Lleida va morir dilluns a l’Hospital Arnau de Vilanova, on estava
ingressada des del 9 de març. Es
tracta d’una veïna de Castellserà
(Urgell) de 84 anys.
La dona va ser el primer cas
registrat a la demarcació i també
va alertar del principal focus del

MOR LA PRIMERA INFECTADA
D’altra banda, la primera pacient que va donar positiu de
coronavirus a la demarcació de

ha anat acompanyada d’unes
mesures de desinfecció exhaustives a totes les llars, amb l’objectiu de prevenir possibles contagis, segons explica l’entitat.
L’associació Talma presta serveis a persones amb discapacitats, trastorn mental i/o risc
d’exclusió social de la comarca
de les Garrigues. En els habitatges de què disposa l’entitat, hi
ha 63 persones, una quarantena de les quals a les tres llars residències i una vintena al CRAE
les Garrigues, que estan seguint
el confinament.
virus, ja que havia anat de viatge
a Benidorm en un autocar de la
Imserso. Els dies següents van ser
diversos els casos de coronavirus
que es van detectar entre els participants d’aquell viatge, que provenien de diferents municipis de
les comarques de Ponent.

L’Estat espanyol ja acumula
39.673 casos confirmats de
coronavirus i 2.696 persones
mortes amb la Covid-19, segons les dades d’ahir al matí
del Ministeri de Sanitat. Les
darreres 24 hores, les autoritats sanitàries van registrar
514 morts més i 6.584 nous
positius (un 19,9% més que
el dia anterior). També es van
donar d’alta 3.794 pacients.
A més, hi ha 5.400 sanitaris
infectats, 1.490 més que dilluns.
La Comunitat de Madrid
continua concentrant el nombre més gran d’afectats, amb
12.352 positius i 1.535 morts.

El Covid-19
deixa dimarts
177 víctimes a
Catalunya
El Departament de Salut va
informar ahir al vespre que
en les darreres hores s’havien confirmat 2.073 positius
nous de coronavirus a Catalunya, que eleva la xifra total
a 9.937, només superada per
Madrid. Des de dilluns al vespre van morir 177 pacients
amb la covid-19, cosa que suma un total de 516 persones
des de l’inici de la crisi sanitària. Pel que fa al nombre total d’afectats, un total de 781
persones estan greus i 1.524
són professionals sanitaris.

