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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

L'Rt puja a 0,91 i
el risc de rebrot
a 226 al conjunt
de Catalunya
la velocitat de propagació del
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, atura el seu descens i repunta al
0,91, quatre centesimes més,
mentre que el risc de rebrot
puja a 226 (+13), segons el darrer balan~; del Departament de
Salut. En paraHel, la incidencia
a 14 dies també s'incrementa i
passa de 244,32 a 247,80.
S'han declarat 1.651 nous
casos confirmats per PCR o TA,
amb un total de 570.628. El
8,15% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 20 noves
morts, amb un total de 21.539
defuncions en tota la pandemia. Hi ha 1.711 padents ingressats als hospitals, 82 més
que en el balan~; anterior, i 513
persones a I'UCI, 15 més que fa
24 hores.
El risc de rebrot era de 296
entre el 25 i el 31 de mar~;, i se
situa en 226 en l'últim ínterval. Pel que fa a I'Rt, se situa
en 0,91, per sota de 1'1,19 de
la setmana anterior. La incidencia a 14 dies és de 247,80
entre 1'1 i el 7 d'abril, lleugerament per sota deis 248,78 de
l'interval anterior. Pel que fa
als casos confirmats per PCR o ·
tests d'antígens, en el període
de 1'1 al 7 d'abril n'hi va haver
8.967, xifra inferior a l'interval
anterior, quan se'n van declarar 10.160. Aixo situa la taxa
de confirmats per PCR/TA en
116,17 casos per cada 100.000
habitants, per sota del període
anterior (131,63).

La Val d'Aran
notifica que s'han
detectat tres nous
casos positius
El Govern del Conselh Generau d'Aran va anunciar aquest
dissabte en un comunicat que
s'han detectat tres casos positius per Covid-19 al territori. la
nota especificava també que
actualment hi ha cinc persones
ingressades a la planta de C::ovid-19 de I'Espitau Val d'Aran,
ja que en les darreres 24 hores
es van dur a terme dues altes.
El comunicat també recordava
la necessitat de seguir tates les
mesures preventives establertes per les autoritats sanitaries
i va recomanar també reduir al
maxim la interacció social per
reduir els contagis.
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Seguiment epidemiologic

El isc de rebrot a Lleida
creix 34 punts en 24 hores i
es registren tres morts més
A la Plana s'han confirmat 146 casos positius, i a
I'Ait Pirineu i I'Aran hi ha dos ingressats menys
La demarcació de Lleida va
sumar en el darrer balan~
165 nous casos positius de
Covid-19 (146 a la Plana i 19
al Pirineu). S'han registrat .
tres noves defuncions, de
manera que la xifra global
de morts puja a 767.
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Risc de rebrot per
comarques
(setmana
de 1'1/4 al 7/4)·

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitaria de lleida hi ha
acumulats 33.071 casos confirmats per PCR/TA, 146 més. Són
34.148 si es tenen en compte
tates les preves. Un total de 621
persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandemia,
tres més que en la darrera actualització.
Pel que fa al risc de rebrot, puja 34 punts, fins a 422. Se situa
per sota del registre de la setmana anterior, quan era de 566. La
velocitat de propagació puja fins
a 0,87. La setmana del25 al31 de
mar~; era d'1,26.
la taxa de confirmats per
PCR/TA se situa en 222 per. cada
100.000 habitants i la incidencia
a 14 dies és de 476. El 10,47%
de les proves que es tan surten
positives. Actualment hi ha 126
pacients ingressats als hospitals,
cinc més que en la darrera actualització.
Pel que fa a la regió sanitaria
de I'Ait Pirineu i I'Aran acumu-
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quatre centesimes, fins a 0,92. En
l'interval anteriorestava en 1'1,08.
La taxa de confirmats a I'Ait
Pirineu i Aran per PCR o TA és de
i86 per cada 100.000 habitants.
la incidencia a 14 dies és de 386.
El9,29% de les proves que es fan
donen positiu. Hi ha 24 pacients
ingressats, dos menys.

PER COMARQUES

Font: Departament de Salut

la 5.997 casos des de l'inici de la
pandemia, 19 més, i 6.309 sumant tates les proves. Un total
de 146 persones han mort des de

l'inici de la pandemia. El risc de
rebrot puja 15 punts, fins a 361,
mentre que la setmana anterior
era de 437. L'Rt s'incrementa en

Pel que fa a l'índex de rebrot
per comarques, a I'Aita Ribagon;a
experimenta per fi una baixada,
passant deis 1.979,08 punts de
dissabte als 1.572,28 en el balan~; de diumenge. Es manté un
dia més la tendencia a la baixa a
la Val d'Aran, que disminueix més
de 130 punts, fins als 385,44.
Tata la demarcació es manté
en vermell un día més, pero, ja
que el risc de rebrot segueix sent
alt i creix aquest diumenge en la
majoria de comarq ues. Totes les
comarques que estaven a prop o
per sota deis 150 punts, de fet,
els han superat en el darrer balan~;: el Pallars Jussa torna als
150,48 punts punts, el Solsones
als 169,37 i la Cerdanya als 204
punts. El Segria empitjora quasi
23 punts i arriba als 407,37.

