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Baixen el risc de 
contagi i I'RT a 
Catalunya, que 
suma 943 casos 
La velocitat de propaga ció de la 
covid-19 a Catalunya, I'Rt, baixa 
una centesima, fins a 0,92, i el 
risc de rebrot ho fa 4 punts fins 
a 198, segons el darrer balan~ 
del Departament de Salut. 

En paral·lel, la incidencia 
a 14 dies disminueix una mi
ca i passa de 223,23 a 219,46. 
S'han declarat 943 nous casos 
confirmats per PCR o TA, amb 
un total de S26.383 (S67.760 
casos amb totes les proves). El 
4,63% deis tests de la darrera 
setmana ha donat positiu. S'ha 
informat de 26 noves morts 
i el total és de 20.902 en tota 
la pandemia. Hi ha 1.585 pa
cients ingressats als hospitals, 
55 menys, i 502 a I'UCI, cinc 
crítics més que fa 24 hores. Hi 
ha S81.079 vacunats amb la 
primera dosi (+9.960) i 208.901 
ambla segona (+3.970). 

El risc de rebrot era de 242 
entre el 20 i el 26 de febrer i 
baixa a 198 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, baixa a 0,92, 
per sota del 0,96 de la setmana 
anterior. La incidencia a 14 di
es és de 219,46 entre el 27 de 
febrer i el S de mar~, per sota 
deis 2S7,89 de l'interval ante
rior (20-26 de febrer). 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens 
(TA), en el període del 27 de fe
brer al 5 de mar~ n'hi va haver 
7.648, xifra inferior a l'interval 
anterior (9.2S6). Aixo situa la 
taxa de confirmats per PCR/ 
TA en 99,29 casos per cada 
100.000 habitants. 

Espanya registra 
4.013 casos positius 
i 291 defuncions en 
la darrera jornada 
Espanya va registrar 4.013 
nous positius de Covid-19 du
rant el darrer dia, fet que deixa 
la xifra global d'infeccions en 
3.164.983 des del mar~ de l'any 
passat. Pel que fa a les defun
cions, des de dilluns n'hi ha ha
gut 291, i ara la xifra global és 
de 71.727. 

Madrid encap~ala els con
tagis en els últims 7 dies amb 
7.116 casos, seguida de Cata
lunya amb 6.114. Per darrere, 
Andalusia amb 4.970 i el País 
Base amb 1.866. Des de l'inici 
de la pandemia, Madrid és on 
més contagis s'han acumulat, 
amb S97 .38S casos. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 08/03/2021 
Regíons sanitaries de Lleida i l'A.lt Pirineu i Aran 

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

78 18 30.487 5.550 277 588 140 

Seguiment epidemiologic 

Lleida suma la xifra de morts 
més baixa en 7 dies des de la 
primera setmana de desembre 
Només cinc defuncions del 27 de febrer al 5 de 
mar~, malgrat un empitjorament deis indicadors 
La demarcació de Ueida va 
sumar ahir 74 nous positius 
de Covid-19 (SO a la regió 
de Ueida i 24 a la regió de 
I'Ait Pirineu i Aran), pero 
cap nova defunció. Els 
indicadors emptjoren a 
la plana i el risc de rebrot 
mlllora al Pirineu. 

Lleida 
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A la regió sanitaria de Ueida hi 
ha acumulats 29.493 casos con
firmats per PCR/TA, 49 més. Són 
30.487 si es tenen en compte to
tes les proves (SO casos més). No 
hi ha hagut cap nova defunció. 
Entre el27 de febrer i el S de mar~ 
es van notificar S defuncions. Es 
tracta de la xifra de morts més 
baixa en set dies des de la prime
ra setmana de desembre. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
puja 20 punts fins a 277. Se situa 
lleugerament per sobre del re
gistre de la setmana anterior. La 
velocitat de puja S centesimes i 
se situa en 1,0S. La setmana del 
20 al 26 de febrer era d'1,02. La 
taxa de confirmats per PCR/TA se 
situa en 130 per cada 100.000 ha
bitants i la incidencia a 14 dies és 
de 260, pels 269 de l'interval an
terior. El 7, 73% de les proves que 
es fan donen positiu. 

El volum de persones ingres
sades amb covid~19 als hospitals 
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de Lleida es manté en 126, els 
mateixos que dilluns. Les UCI, en 
canvi, van registrar ahir un aug
ment de pacients i passen a ser 
21, tres més que el dia anterior. 
Per centres, a !'Hospital Arnau de 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 27/2 al 5/3) 

Font: Departament de Salut 

Vilanova de Lleida hi ha 60 hospi
talitzats, 47 a planta i 13 a I'UCI; 
al Santa Maria hi ha 13 pacients, 
8 a planta i S a I'UCI; als centres 
privats hi ha 45 persones ingres
sades, 42 a planta- i 3 a I'UCI; i a 

I'Hotel Salut Nastasi hi ha 8 hos
pitalitzats. 

Per la seva banda, la regió sa
nitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran acu
mula S.281 casos confirmats per 
PCR o TA des de l' inici de la pan
demia, 23 més, i 5.SSO sumant to
tes les proves (24 casos més). Un 
total de 140 persones han mort 
des de l' inici de la pandemia, una 
més que en el balan~ anterior. És 
la primera víctima al Pirineu en 
els darrers 12 dies. 

El risc de rebrot baixa 4 punts 
i se situa en 293, mentre que la 
setmana anterior era de 480. L'Rt 
puja 4 centesimes fins a O, 78. En 
l'interval anterior estava en 1,0S. 
La . taxa de confirmats per PCR o 
TA és de 1S6 per cada 100.000 
habitants. La incidencia a 14 dies 
és de 371, pels 456 de l'interval 
anterior. El 5,45% de les proves 
que es tan donen positiu. 

A la regió hi ha 18 pacients in
gressats, un menys que en !'ante
rior balan~. 

Pel que fa a les comarques de 
Ponent, continua baixant el risc 
de rebrota I'Aran, tot i que conti
nua amb l'índex més alt de Cata
lunya, igual que Sort pel que fa a 
la velocitat de contagi (2,28). 
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