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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19
Situació a 14/02/2021

Els nous positius
no arriben a 700
a Catalunya,
peró comunica
38 morts més

Regions sanitaries de Lleida i l~lt Pirineu i Aran

La plana de Lleida suma 27
noves hospitalitzacions per
Covid- 19 des de divendres
Els casos setmanals a la regió del pla creixen per
primer copen deu dies, i Ponent en suma_ 104
La demarcació de Lleida
va sumar ahir 104 positius
més de Covld (89 a la plana
115 al Pirineu). Cap de les
dues regions va registrar cap
defunció i la xifra total es
manté en 690 morts.
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les dades facilitades pel Departament de Salut, a les UCI també
s'ha registrat un augment de pacients crítics, els quals se situen
en 28, un més qu~ divendres. Per
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Risc de rebrot per
comarques

lleida
ACN
A la regió sanitaria de Lleida hi
ha acumulats 27.923 casos confirmats per PCR/TA, 88 més. Són
28.843 si es tenen en compte
totes les proves (89 casos més).
Lleida registra el primer increment setmanal de casos per primer cop des de fa deu dies (de
566 a 572). No s'ha notiftcat cap
nova defunció.
Pel que fa al risc de rebrot,
baixa 8 punts, ftns a 293. Se situa
per sota del registre de la setmana anterior, que era de 450.
La velocitat de propagació puja dues centesimes, fins a 0,78.
La setmana del 29 de gener al 4
de febrer era de 0,91. La taxa de
conftrmats per PCR/TA se situa en
156,5 per cada 100.000 habitants
i la incidencia a 14 dies és de 376,
pels 495 de l'interval anterior. f4.
5,45% de les proves que es fan
donen positiu.
Les persones ingressades amb
Covid-19 als hospitals públics i
privats de la regió sanitaria Lleida van pujar ahir a 189, un total
de 27 més que divendres. Segons

ESPANYA

centres, a !'Hospital Arnau de Vilanova hi ha 89 hospitalitzats,
deis quals 70 a planta i 19 a I'UCI;
a !'Hospital Santa Maria hi ha 16
persones hospitalitzades, de les

quals 10 a planta i 6 crítics; als
centres privats són 77 els hospitalitzats, deis quals 74 a planta i 3 a
I'UCI; i a I'Hotel Salut Nastasi hi ha
7 hospitalitzats amb coronavirus.
La regió sanitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran acumula 4.830 casos
conftrmats p~ PCR o TA des de
l'inici de la pandemia, 15 més, i
5.064 sumant totes les prove (15
casos més). No hi ha hagut cap
nova defunció.
El risc de rebrot baixa 8 punts,
ftns a 391, mentre que la setmana anterior era de 277. L'Rt baixa
vuit centesimes, ftns a 1,20. En
l'interval anterior estava en 0,66.
La taxa de conftrmats per PCR és
de 175 per cada 100.000 habitants. La incidencia acumulada
a 14 dies és de 331, pels 435 de
l'interval anterior. El 4,85% de les
proves que es fan donen positiu.
A la regió hi ha 16 pacients ingressats, un menys que en !'anterior balan~.
Per territoris, I'Aita Ribagor~a
continua sent la comarca catalana amb el risc de rebrot més alt
tot i registrar un descens al darrer balan¡;. En les darreres hores
només ha empitjorat el risc de rebrot al Pla d'Urgell, la Cerdanya i
el Pallars Sobira.

La velocitat de propagació del
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, es
manté en 0,81, mentre que
el risc de rebrot baixa a 283,
17 punts menys que 24 hores
abans, segons el darrer balan¡;
del Departament de Salut. En
paral-lel, la incidencia a 14 dies
també es redueix i passa de
384,13 a 361,94.
S'han declarat 669 nous
casos confirmats per PCR o
TA, amb un total de 496.880
(535.395 amb tots els tests). El
4,56% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 38 noves
morts i el total és de 20.214.
Hi ha 2.359 pacients ingressats
amb Covid-19 als hospitals, 69
més, i 632 a I'UCI, 6 menys. Els
vacunats amb la primera dosi
són 240.650 (+412} i 168.015
ambla segona (+344).
El risc de rebrot era de 424
entre el 29 de gener i el 4 de
febrer i baixa a 283 en l'últim
interval. Pel que fa a I'Rt, en
les últimes 24 hores es manté
en 0,81, per sota del valor de la
setmana anterior, quan estava
en 0,88. La incidencia a 14 dies
és de 361,94 entre el S i 1'11 de
febrer, per sota deis 495,58 de
l'interval anterior (29 de gener-4 de febrer).

Espanya registra
30.251 positius i
702 defuncions des
de divendres passat
El Ministeri de Sanitat va informar ahir de 30.251 infectats
nous de Covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis a
I'Estat espanyol en 3.086.286
casos confirmats per proves diagnostiques.
La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en
702 persones des de divendres
i ja són 65.449 els morts per la
pandemia a Espanya.
Madrid encap~ala la xifra
de contagis en els últims 7 dies amb 14.508 casos, seguida
d'Andalusia amb 14.267 i Catalunya amb 10.006. Més aval!
hi ha el País Valencia (6.168) i
Castella i Lleó (4.077}. Des de
l'inici de la pandemia, Madrid
és on més contagis s'han acumulat, amb 563.644 casos. Just
després se situa Catalunya amb
550.114 casos conftrmats.

