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.Dotze pacients 
més a.l~s UCI de 
Catalúnya i ja 
en són 71 R pero 
el risc· baixa 
La velocitat de propagació del 
Covid, I'Rt, segueix a 0,95, se
gons el darrer balan~ del De
partament de Salut. El risc de 
rebrot ha baixat 17 punts i se 
situa ara en 573. En paraHel, la 
incidencia a 14 dies baixa i pas
sa de 648,31 a 629,38. 

D'altra banda, es van de
clarar 3.354 nous casos con
firmats per PCR o TA, amb un 
total de 461.926 (498.330 amb 
totes les proves). El 6,65% deis 
tests de la darrera setmana han 
donat positiu. S'ha informat de 
113 noves morts al sistema in
formatic i el total és de 19.048. 
Hi ha 2.881 pacients ingres
sats amb Covid-19 als hospi
tals catalans, 23 menys, i 718 a 
I'UCI, 12 més. Els vacunats amb 
la primera dosi són 186.273 
(+2.198) i 35.943 amb la sego
na (+12.758). 

El risc de rebrot era de 668 
entre el 12 i el 18 de gener i 
baixa a 573 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, en les últimes 
24 es manté a 0,95. Amb la no
va actualització es manté per 
sota del valor de la setmana 
anterior, quan estava en 1,04. 
La incidencia a 14 dies és de 
629,38 entre el 19 i el 25 de 
gener, per sota deis 671,14 de 
l'interval anterior (12-18 de ge
ner). Pel que fa als casos confir
mats per PCR o antígens, en el 
període del 19 al 25 de gener 
n'hi va haver 22.405, xifra infe
rior a l'interval anterior, quan 
se'n van declarar 26.039. 

L' Aran i el Solsones 
encap~alen el risc 
de rebrot comarcal 
a Catalunya 
L'Aran i el Solsones, en aquest 
ordre, continuen com les dues 
comarques amb el risc de re
brot més alt de Catalunya, tot i 
la millora que mostra el darrer 
balan~ de Salut. 

En canvi, puja al Pla d'Urge-
11, la Cerdanya, I'Aita Ribagor~a 
i el Pallars Sobira, que es man
té comuna de les dues úniques 
comarques de Catalunya ~ 
no estan en risc alt de rebrot. 
Pel que fa a la velocitat de con
tagi, !'Alta Ribagor~a és que té 
l'índex més alt de Catalunya 
(2,57), i només el Pallars So
bira, I'Urgell, les Garrigues i la 
Cerdanya estan per sota d'l. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 28/1/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Pacients mgress.1ts actualment C:~sos conlirmab a.:umuLw; R1~c de rebr~)t D~funcion<; 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

123 16 27.042 4.758 51! 508 135 

Seguiment epidemiologic 

Ponent registra 2 3 2 positius 
i un mort_, peró suma l. 2 O 3 
vacunats amb la segona dosi 
Salut ha administrat ftns al moment el segon vaccí 
a 4.179 persones, i altres 13.097 porten el primer 
La demarcació de Lleida 
suma 232 nous casos 
de Covid (208 a la regió 
sanitaria de Lleida i 24 a 
I'Ait Pirineu), a més d'una 
nova defunció a la regió 
pirinenca. El risc de rebrot 
puja a les dues regions, 
pero la velocitat de contagi 
només ho fa a la plana. 

lleida 
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A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
acumulats 26.170 casos confir
mats per PCR/TA, 188 més. Són 
27.042 si es tenen en compte to
tes les proves {208 casos més). 
No hi ha hagut cap nova defun
ció. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 11 punts i se situa en 511, 
per sota del registrat la setmana 
anterior, que era de 548. La velo
citat de propagació puja una cen
tesima, fins a 0,99, mentre que la 
setmana anterior estava en 1,02. 
La taxa de confirmats per PCR/ 
TA esta en 254 per cada 100.000 
habitants, i la incidencia a 14 dies 
és de 526 (548 en l'interval ante
rior). El 6,18% de les proves que 
es fan surten positives. 

La regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i I'Aran acumula 4.534 casos 
confirmats per PCR o TA des de 
l'inici de la pandemia, 23 més, i 
4.758 sumant totes les proves (24 

llEIDA CATAlUNYA ES PAN YA 

Positius 31.800 .:....Po:..::s_.:iti....:..u..:..s __ -...:::!4~9~8~.3~3:!::.0 _Po_s_in_·u_s _ ___:2::.:·.:...7 4...:.;3:..:·:.:1:.:1.::.9 Positius 102.350.421 
Morts 643 .:..:.M.:..:o..:..rt:.::...s ___ ......=1:::..9·:.!:0::.!l~8 Morts 58.319 Morts 2.207.148 

casos més). Un total de 135 per
sones han mort des de l'inici de 
la pandemia, una més que en el 
darrer balan~. 

El risc de rebrot baixa 10 punts, 

Risc de rebrot per 
comarques 

• (setmana 
del19/1 al 25/1) 

Font: Departament de Salut 

fins a 559, mentre que la setmana 
anterior era de 620. En paral·lel, 
I'Rt es manté en 0,97. En l 'interval 
anterior estava en 0,99. La taxa 
de confirmats per PCR és de 293 

per cada 100.000 habitants. La in
cidencia acumulada a 14 dies és 
de 591, pels 622 de l'interval an
terior. El 6,22% de les proves que 
es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 16 pacients in
gressats, 3 més que en !'anterior 
balan~. 

MÉS VACUNATS 

El Departament de Salut con
tinua amb la seva planificació 
d'exhaurir les seves reserves de 
vacunes amb l'administ ració de 
la segona dosi del vaccí enlloc de 
continuar vacunant de la primera 
dosi. L'objectiu és que els proble
mes en el subministrament de les 
vacunes no retardi la segona dosi 
més enlla deis 42 dies (ecomana
bles com a maxim. 

Durant la darrera jornada, Sa
lut va administrar 1.203 segones 
dosis de la vacuna a les comar
ques de Ponent (920 a la p lana 
i 283 al Pirineu), pero només 98 
de la primera {92 a la plana i 6 al 
Pirineu). Amb aquestes dades, hi 
ha 13.097 persones a les terres 
de Lleida a les quals se 'ls ha ad
ministra! la primera dosi, i altres 
4.179 queja porten les dues dosis 
del vaccí. · 
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