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Caiguda deis 
casos i del risc 
de rebrota 
Catalunya, pero 
49 ingressos més 
la velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, con
tinua a la baixa i esta ara en 
0,89, dues centesimes menys 
que fa 24 hores, segons el da
rrer balan~ de Salut. El risc de 
rebrot també ha disminu"it, en 
concret 26 punts, i se situa ara 
en 431. En paral-lel, la inciden
cia a 14 dies també disminueix, 
i passa de 522,45 a 502,32. 

S'han declarat 1.288 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 483.997 
{521.544 amb tetes les preves). 
El 6,20% deis tests de la da
rrera setmana han donat posi
tiu. S'ha informat de 47 noves 
morts i el total és de 19.743. 
Hi ha 2.566 pacients ingres
sats amb covid-19 als hospitals, 
49 més, i 684 a I'UCI, 18 men
ys que fa 24 hores. Els vacu
nats amb la primera dosi són 
196.234 (+553) i 125.880 amb 
la segona (+4.098). 

El risc de rebrot era de 560 
entre el 21 i el 27 de gener i 
baixa a 431 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, en les últimes 
24 hores baixa a 0,89, per sota 
del valor de la setmana ante
rior, quan estava en 0,95. la in
cidencia a 14 dies és de 502,32 
entre el 28 de gener i el 3 de 
febrer, per sota deis 612,05 de 
l'interval anterior (21-27 de ge
ner). 

Salut vacuna 57 
persones a Ponent 
el darrer dia amb 
la segona dosi 

El Departament de Salut va va
cunar el darrer dia un total de 
57 persones de les regions sa
nitaries de Lleida i I'Ait Pirineu 
i Aran amb la segona dosi de la 
vacuna contra el Covid (53 a la 
plana i 4 al Pirineu). A més, va 
administrar cinc vacunes més 
de la primera dosi a la plana. 

Amb aquestes dades, ah ir hi 
havia 9.486 persones a la plana 
de lleida que ja estan immu
nitzades amb les dues dosis, i 
altres 1.731 a la regió de I'Ait_ 
Pirineu i Aran. Pel que fa a la 
primera dosi, s'ha administrat 
fins ara a 11.692 persones a la 
plana i a 2.099 al Pirineu. 

Salut rebra avui dilluns no
ves vacunes per als propers di
es. 

...... 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 6/2/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

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

112 16 28.177 4.920 489 542 136 

Seguiment epidemiologic 

El Pirineu suma nou dies 
amb un descens setmanal 
de positius, i la plana cinc 
La regió pirinenca registra la velocitat de contagi 
més baixa des de la setmana del 8 al 14 de juny 
La demarcació de lleida 
suma 83 nous casos de 
Covid (70 a la regió sanitaria 
de Lleida i 13 a I'Ait Pirineu), 
pero cap nova defunció el 
darrer día. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A la regió sanitaria de lleida hi 
ha acumulats 27.271 casos con
firmats per PCR/TA, 67 més. Són 
28.177 si es tenen en compte te
tes les preves {70 casos més). 
És el cinque dia consecutiu que 
registra un descens setmanal de 
casos respecte al dia anterior. No 
hi ha hagut cap nova defunció. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai
xa 41 punts, fins a 489. Se situa 
lleugerament per sota del regis
tre de la setmana anterior, que 
era de 544. la velocitat de pro
pagació baixa cinc centesimes, 
fins a 0,97. La setmana del 21 al 
27 de gener era d'1. La taxa de 
confirmats per PCR/TA esta en 
231 per cada 100.000 habitants, 
i la incidencia a 14 di es és de 506, 
pels 550 de l'interval anterior. El 
7,15% de les preves que es tan 
donen positiu. 

Actualment hi ha 112 pacients 
ingressats als hospitals, 7 més 
que fa 24 hores. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran acumula 4.692 ca
sos confirmats per PCR o TA des 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) 

Positius 33.097 Positius 521.544 Positius 2.941.990 Positius 106.497.973 
----------------~~~ ----------~----==~~ ----------------
Morts 678 Morts 19.743 Morts 61.386 Morts 2.323.593 
------------------~~ 

de l'inici de la pandemia, 13 més, i 
4.920 sumant tetes les preves {13 
casos més). Es tracta del nove dia 
consecutiu amb un descens set
manal de casos respecte a la jor-

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 28/1 al 3/2) 

Font: Departament de Salut 

nada anterior. Tampoc no s'ha co
municat cap nova defunció. 

El risc de rebrot cau 37 punts, 
fins a 234, mentre que la setmana 
anterior era de 548. L'Rt baixa sis 

(*) Últimes dades corresponents a divendres 

centesimes, fins a 0,58. En l'inter
val anterior estava en 0,93. 

El risc de rebrot setmanal és 
el més baix que ha tingut la re
gió de I'Ait Pirneu i Aran des de 
la setmana del 25 de setembre a 
1'1 d'octubre. També es tracta de 
la velocitat de contagi setmanal 
més baixa des de la setmana del 
8 al 14 de juny. 

La taxa de confirmats per PCR 
és de 133 per cada 100.000 ha
bitants. La incidencia acumulada 
a 14 dies és de 423, pels 603 de 
l'interval anterior. El 4,21% de les 
preves que es fan donen positiu. 

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

PER COMARQUES 

El darrer balan~ de Departa
ment de Salut mostra una mi
llora notable del risc de rebrot a 
la majoria de les comarques de 
Ponent. El Pla d'Urgell i I'Aran se 
situen per sota deis 800 punts, i 
el descens és generalitzat a ex
cepció de la Segarra, el Solsones, 
el Pallars Jussa i I'Aita Ribagor~a. 
La Cerdanya és ara la comarca de 
Cataunya en millor situació en en
trar a la zona taronja. 
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