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Et risc de rebrot 
s'atansa a 1'1 a 
Catalunyq,· amb 
cinc rngressats 
més a les UCI 
La velocitat de propaga ció de la 
covid-19 a Catalunya, I'Rt, creix 
quatre centesimes, fins a 0,99, 
m entre que el risc de rebrot ho 
fa cinc punts, fins a 268, segons 
el darrer balan«; del Departa
ment de Salut. En paral·lel, la 
incidencia a 14 dies continua 
a la baixa i passa de 284,21 a 
277,39. 

Es van declarar 1.426 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 509.158 
(548.589 amb tots els tests). 
El 5,43% de les proves de la 
darrera setmana ha donat po
sitiu. S'ha informat de 6 noves 
morts i el total és de 20.512 
en tota la pandemia. Hi ha 
1.973 pacients ingressats als 
hospitals, 56 menys, i 593 a 
I'UCI, S més. Els vacunats amb 
la primera dosi són 321.268 
(+11.786) i 184.161 ambla se
gona (+1.823). 

El risc de rebrot era de 286 
entre el 6 i el 12 de febrer i 
baixa a 268 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, en les últimes 
24 hores puja a 0,99, fregant 
ja la barrera de 1'1, i per sobre 
del 0,84 de la setmana ante
rior. La incidencia a 14 dies és 
de 277,39 entre el13 i el19 de 
febrer, per sota deis 351,91 de 
l'interval anterior. 

Espanya registra 
7.461 positius i 443 
defuncions més en 

El Ministeri de Sanitat va in
formar ahir de 7.461 infectats 
nous de Covid-19, fet que deixa 
la xifra global de contagis a l'es
tat espanyol en 3.161.432 ca
sos confirmats per proves diag
nostiques. La xifra de víctimes 
per coronavirus s'ha incremen
tat en 443 persones des de di
lluns i ja són 68.079 els morts 
perla pandemia a Espanya. 

Madrid encap~ala la xifra 
de contagis en els últims 7 dies 
amb 9.816 casos, seguida d'An
dalusia amb 7.410. Per darrere, 
Catalunya amb 7.399 i el Pa~ 
Valencia amb 3.182. Des de 
l'inici de la pandemia, Madrid 
és on més contagis s'han acu
mulat, amb 578.371 casos. Just 
després se situa Catalunya amb 
568.572. La comunitat amb 
més diagnosticats el dia previ 
és Madrid, amb 1.246. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 22/02/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pi.rineu i Aran Lleida Pi.rineu i Aran Lleida Pirineo i Aran 

90 20 29.449 5.266 281 570 138 

Seguiment epidemiologic 

Les UCI de Lleida tenen 17 
ingressats amb Covid, xifra 
que Salut encara veu "alta" 
El risc de rebrot i la velocitat de transmissió tornen 
a pujar i preocupa la situació a I'Aran i el Pla d'Urgell 
La gerent de la regió 
sanitaria de lleida, Divina 
Farreny, va posar de 
relleu ahir una disminució 
progressiva del número de 
casos de Covid-19, pero 
"estem en una planicie que 
preocupa perque el número 
de persones ingressades a 
les UCI segueix sent molt 
alt". 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 
Les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals de Lleida 
van baixar ahir a 153, onze men
ys que dilluns. Segons Salut, la 
carrega a les UCI es manté igual, 
amb 17 persones en estat crític 
pel virus. 

Per centres, a !'Hospital Arnau 
de Vilanova hi ha 64 hospitalit
zats, deis quals 58 a planta i 10 a 
I'UCI; a !'Hospital Santa Maria hi 
ha 13 hospitalitzats, deis quals 10 
a planta i 3 crítics; als centres pri
vats hi ha 68 hospitalitzats, deis 
quals 64 a planta i 4 a I'UCI; i a 
!'Hotel Salut Nastasi hi ha 4 hos
pitalitzats. 

Farreny va remarcar que hi ha 
zones, com ara el Pla d'Urgell o 
I'Aran, on la transmissió comu
nitaria va en augment. De fet, el 
risc de rebrot va tornar a pujar 
ahir a !'Aran, pero va baixar lleu
gerament al Pla d'Urgell. 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 
' 

Positius 34.715 Positius 548.589 Fositius 
~~~----~~~ ~~~----~~~ 

3.161.432 P~os_in_·u_s ---=1"-"1;.::;;2:.:....4;.;;:3;.;;:9..;.;.1;:;..4=6 
Morts 70 Morts 20.51" Morts ----------------

Per aixo, va insistir en que no es 
pot abaixar la guardia pel que fa 
a mesures de prevenció. "Aiguns 
científics estan dient que la quar
ta onada- la cinquena en el cas 
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de Lleida- esta a tocar i cal ser-ne 
molt conscients", va afirmar. 

La demarcació de Lleida va su
mar ah ir 87 positius més de Covid 
(51 a la regió sanitaria de Lleida 

68.079 Morts 2.489.866 ---------

i 36 a la de l'Ait Pirineu i Aran), 
pero cap altra defunció. 

A la regió sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats 28.490 casos con
firmats per PCR/TA, 50 més. Són 
29.449 si es tenen en compte to
tes les proves (51 casos més). No 
hi ha cap nova defunció. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 11 punts, fins a 281, pero per 
sota del registre de la setmana 
anterior, que era de 289. La ve
locitat de propagació puja nou 
centesimes, fins a 0,99. El 6,42% 
de les proves que es fan donen 
positiu. 

Pel que fa a la regió sanitaria 
de l'Ait Pirineu i I'Aran acumula 
5.018 casos confirmats per PCR o 
TA des de l'inici de la pandemia, 
31 més, i 5.266 sumant totes les 
proves (36 casos més). No s'ha 
notificat cap nova defunció. 

El risc de rebrot s'enfila 74 
punts, fins a 472, mentre que la 
setmana anterior era de 391. L'Rt 
puja 17 centesimes, fins a 1,21. 
En l'interval anterior estava en 
1,14. El 7,77% de les proves que 
es tan donen positiu. 

A la regió hi ha 20 pacients 
ingressats, els mateixos que en 
!'anterior balan~. 
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