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Els indicadors 
van a la baixa a 
Catalunya, pero 
més ingressos 
la velocitat de propagació de 
la covid-19 a Catalunya, I'Rt, es 
manté a 0,93 i el risc de rebrot 
baixa S punts fins a 211, segons 
el darrer balan~ del Departa
ment de Salut. En paraHel, la 
incidencia a 14 dies disminu
eix un xic i passa de 238,44 a 
232,07. 

S'han declarat 945 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 524.871 
(566.167 amb totes les pro
ves). El 4,77% deis tests de la 
darrera setmana ha donat po
sitiu. S' ha informat de 12 noves 
morts i el total és de 20.850 en 
tota la pandemia. Hi ha 1.594 
pacients ingressats als hospi
t als, 64 més, i SOS a I'UCI, 10 
crítics menys que fa 24 hores. 
Hi ha 569.962 vacunats amb la 
primera dosi (+4.851) i 204.584 
ambla segona (+2.038). 

El risc de rebrot era de 264 
entre el 18 i el 24 de febrer i 
baixa a 211 en l'últim ínter
val. Pel que fa a I'Rt, es manté 
a 0,93, per sota de 1'1,01 de la 
setmana anterior. La incidencia 
a 14 dies és de 232,07 entre el 
25 de febrer i el 3 de man;, per 
sota deis 266,47 de l'interval 
anterior (18-24 de febrer) . 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens 
(TA), en el període del 25 de fe
brer al 3 de mar~ n'hi va haver 
8.076, xifra inferior a l'interval 
anterior, quan se'n van declarar 
9. 799. Aixo situa la taxa de con
firmats per PCR/TA en 104,85 
per cada 100.000 habitants. 

Austria retira un 
lot d'AstraZeneca 
després de la mort 
d'una vacunada 
Austria va anunciar ahir que 
retira un lot de vacunes d'As
traZeneca contra el Covid com 
a mesura de precaució després 
de la mort d'una persona i la 
malaltia d'una altra després de 
ser immunitzades amb aquest 
remei, encara que no existeix, 
en principi, relació causal entre 
els fets i el farmac. la morta, de 
49 anys, va morir deu dies des
prés de rebre la vacuna a causa 
de "gr€us trastorns de coagula
ció" i era infermera a !'Hospital 
de Zwettl (Baixa Austria), i una 
alt ra companya de treball de 35 
anys va tenir una embolia pul
monar. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 05/03/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

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

75 19 30.357 5.508 588 139 

Seguiment epidemiologic 

Els 57 municipis amb risc alt 
de rebrot suposen el 73,2% 
de la població total de Ponent 
La demarcació comunica 73 nous positius i tres 
defuncions més a la plana, q.ue ja supera I'Rt d'l 
Tot i que els indicadors han 
millorat respecte a fa uns 
dies a la demarcació de 
lleida, la major part de la 
població continua encara en 
zona de risc alt de rebrot. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

Actualment hi ha un total de 57 
deis 231 municipis de la demar
cació de Lleida que registren un 
risc alt de rebrot, per sobre deis 
100 punts. Tot i que aquesta xifra 
representa només el 24,6% deis 
municipis de les terres de Ponent, 
apleguen el 73,2% de la població 
total de la demarcació, amb un 
total de 321.087 ve'ins en zona 
vermella. 

Aixo es deu al fet entre 
aquests 57 municipis hi ha lleida, 
totes les capitals de comarca (a 
excepció de Tremp) i pobles amb 
una població important, com ara 
Alcarras, Guissona, Almacelles, 
Bellpuig, Agramunt, Torrefarrera, 
Artesa de Segre, Almenar i Al
guaire. 

Per comarques, la pitjor situa
ció es dona encara a !'Aran, que 
supera els mil punts de risc de 
rebrot, al Pla d'Urgell malgrat la 
millora deis darrers dies, i a I'Ait 
Urgell i el Segria, on el risc s'esta 
incrementat a poca poc des de fa 
di es. 

A la regió sanitaria de Lleida hi 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) 

Positius 35.865 Positius 566.167 Positius 3.149.012 Positius 117.281.949 
~~~----~~~~ ---------~~~~ ---------~~~= 
Morts 727 Morts 20.850 Morts 71.138 Morts 2.L02 569 
--------------~~ 

ha acumulats 29.364 casos con
firmats per PCR/TA, 61 més. Són 
30.357 si es tenen en compte to
tes les proves (63 casos més). Un 
total de 588 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de fa 

(*) Les últimes dades d'Espanya corresponen a divendres 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 24/2 al 2/3) 

Sol OIIC' 

250 ) 

Font: Departament de Salut 

pandemia, tres més que en el ba
lanc; del dia anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 1 punt fins a 264, per sota del 
registre de la setmana anterior 
(289). La velocitat de propagació 

puja dues centesimes i se situa en 
1,01, un altre cop per sobre del 
ffindar de 1'1, que defineix exten
sió del virus. 

La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 126 per cada 
100.000 habitants i la incidencia 
a 14 dies és de 257, pels 279 de 
l'intervaf anterior. El 6,90% de les 
proves que es fan donen positiu. 

La regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i I'Aran acumula 5.240 casos 
confirmats per PCR o TA des de 
l'inici de la pandemia, 10 més, i 
5.508 sumant totes les proves (10 
casos més). Un total de 139 per
sones han mort des de l'inici de la 
pandemia, fes mateixes que en el 
balan~ anterior. 

El risc de rebrot baixa 2 punts, 
fins a 305, mentre que la setma
na anterior era de 645. L'Rt puja 
2 centesimes fins a 0,72. En l'in
terval anterior estava en 1,42. La 
taxa de confirmats per PCR ~ TA 
és de 165 per cada 100.000 ha
bitants. la incidencia acumulada 
a 14 dies és de 420, pels 453 de 
l'interval anterior. El 5,97% de fes 
proves que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 19 pacients in
gressats, 1 més que en !'anterior 
balan~. 
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