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Els casos diaris a Lleida baixen a 130,
els mateixos que abans de l'orlada
En el pic de l'últim mes es van assolir els 215 positius al dia

Nada ha rà de ser diferent
M. MARQUÈS I ACN

I LLEIDA I La millora de la situació

epidemiològica de la Covid-19
a la província de Lleida s'està
traslladant ja a una baixada dels
casos diaris detectats, corn també ocorre a Catalunya. Si durant
aquest últim mes, en ple pic de
la segona onada, es registraven
una mitjana de 1.500 contagis
a la setmana -uns 215 al diaentre les regions sanitàries de
Lleida i Alt Pirineu i Aran, ara
ja són uns 900 a la setmana, uns
130 diaris, la mateixa xifra que
hi havia a mitjans d'octubre, just
abans de l'inici d'aquesta nova
onada.
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li Salut avisa que el

no volem que els Reis portin un altre brot"

Amb el pas dels dies, si se segueix amb aquesta tendència, la
millora es notarà en la pressió
assistencial, que encara pateix
l'impacte d'aquesta onada, amb
uns 170 ingressats a la província, dels quals 20 a l'UCI.
Respecte als indicadors, el
risc de rebrot va baixar al pla
HOSPITALITZATS

A Catalunya hi ha 2.100
ingressats i 514 estan a
I'UCI, mentre que a Lleida
són 170, 20 de crítics

fins als 349 punts i al Pirineu,
fins als 506, mentre que la velocitat de transmissió del virus
(Rt) va decréixer fins un 0,76
i 0,92, respectivament. Salut
també va notificar 86 casos a
Ponent i 31 a les comarques de
muntanya
A Catalunya, on s'estan detectant una mitjana de 1.800
casos diaris, ahir se'n van notificar 1.126 més i 58 morts. El risc
de rebrot va baixar fins als 313
punts i l'Rt es manté estable en
un 0,77. La mala notícia és que
hi ha més persones ingressades,
amb 2.085, però baixen els de
l'UCI, amb 514.

Per la seua part, el secretari
general de Salut, Marc Ramentol, va dir que "tenim unes condicions de seguretat adequades,
que no sobrades, per desescalar
avui". "Estern allà on prevèiem
que estaríem, per això demanem una pròrroga de deu dies
de les mesures", va assenyalar
Ramentol, que va voler manifestar, d'altra banda, que "no s'ha
deixat encara la fase d'onada
epidèmica". De fet, Ramentol
va avisar la ciutadania que necessàriament haurà de ser un
Nadal diferent "si no volem que
els Reis ens portin un nou brot
epidèmic".
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Brot amb 49 casos a la residència
de Tremp i dos morts a la Seu
Al Jussà, 49 dels 140 usuaris, contagiats però estables
E.FARNELL
1TREMP 1La residència

d'ancians
de la Fundació Fiella a Tremp
ha registrat un brot de Covid-19
que afecta 49 dels seus 140 usuaris i entre ells vuit empleats, segons van confirmar ahir fonts de
Salut. Cap dels ancians ha hagut
de ser traslladat a l'hospital i la
majoria són asimptomàtics i es
troben estables. Divendres es va
dur a terme un cribratge massiu
al centre al donar positiu un empleat directe. Tècnics de Salut
Pública van visitar l'equipament
i es va sectoritzar una planta de
l'equipament per aïllar tots els
positius en una mateixa planta
de l'equipament.

D'altra banda, dos dels usu;
aris de la residència RGC Llar
Sant Josep de la Seu d' Urgell
van morir ahir i el nombre
de positius es manté en 49
persones.
Val a recordar que dijous
passat es van traslladar a l'hospital de Puigcerdà 26 dels usuaris positius d'aquest centre.
Van ser traslladats a un espai
buffer habilitat al centre de la
Cerdanya per tal d'assistir persones d'avançada edat positives
després de detectar que a la residència no es podia garantir la
cura adequada que es mereixen
per les baixes a la plantilla dels
treballadors.

Dels 23 positius restants, vint
romanen a la residència aïllats i
un va ingressar a l'hospital.
Així mateix, el brot de Covid
s'ha estabilitzat a les residències
de Puigcerdà i Serafí Casanoves
de Sort, que va sumar fins a 16
positius entre usuaris i empleats
(3). Els dos centres han passat a
ser catalogats com a grocs (els
CRIBRATGE MASSIU

Salut va fer divendres un
cribratge massiu a la
residència de Tremp pel
contagi d'un empleat
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positius estan a punt d'acabar
l'aillament i la situació es preveu
que millorarà).
També el centre d'ocupació
La Claror de la Seu d'Urgell és
a partir d'avui un centre verd
perquè ha recuperat tota la normalitat i no hi ha cap usuari amb
Covid.
A les comarques del pla, la
residència Sant Domènec de Balaguer, La Teva Llar de Lleida
i la Mare Marcel-lina de Verdú
registren encara un nombre
destacable de casos, amb una
trentena cada una.
El centre Castrillon, a Lleida
ciutat, té 10 usuaris afectats i un
treballador.
La residència de Bellvís, que ·
va registrar fins a seixanta-vuit
positius i uns altres vint en els
empleats, també manté els mateix índexs.
Segons les últimes dades de
Salut, aquesta setmana el nombre de positius en residències de
Lleida i el Pirineu ha arribat a
les 302 persones.

Assegurances
en estacions
d'esquí i hotels
a Andorra
I ANDORRA LAVELLA I Les reserves

d'hotel i els forfets per a les
estacions d'esquí d'Andorra
inclouran aquesta temporada d'hivern una assegurança
que garanteixi la repatriació
d'un cas positiu de Covid, les
despeses mèdiques i hospitalàries i el reemborsament de
les nits d'hotel o dies d'esquí
que no s'hagin pogut disfrutar. Tindrà un cost inferior
a 50 cèntims per persona i
dia, segons va anunciar la
ministra de Turisme d'Andorra, Verónica Canales, en
la presentació de l'estratègia
de la nova temporada, que es
preveu arrancar a partir del
dia 4 de desembre.

Salut reduirà a 3
mesos el retard
de cribratges
de còlon
I LLEIDA I Salut preveu que els

retards en els cribratges de
càncer de còlon i de mama
derivats de la suspensió dels
programes durant la primera
onada de Covid s'hagin reduït a un màxim de tres mesos
a finals de l'any vinent.
Des del passat 15 de setembre es van reprendre els
programes de detecció precoç de forma generalitzada,
s'estan fent els que es van
aturar al març i no es van
poder fer. En aquest sentit,
l'objectiu és recuperar l'activitat i reduir retards i alhora
no acumular-ne més. En la
segona onada s'han mantingut els programes.

Els CAP reben
dos milions de
visites en un mes
a Catalunya
I LLEIDA I En aquesta segona

onada de Covid-19 el gruix
de les atencions per coronavirus l'està assumint l'atenció primària, que ha hagut
de mantenir la seua activitat
habitual i, alhora, atendre els
pacients de coronavirus. El
mes d'octubre els CAP van
atendre 6.654.360 visites, de
les quals més d'1,9 milions
per casos de Covid i la resta,
4.750.000, per altres patologies. L'octubre de l'any passat
van rebre prop de 4,9 milions
de visites. Aquest mes d'octubre s'han donat gairebé dos
milions més de visites que el
mateix mes de l'any passat a
Catalunya.

