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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

Catalunya suma
1.405 contagis,
23 morts, i tres
malalts crítics
més a les UCI
La velocitat de propagació del
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, s'enfila a 1,19, 16 centesimes més,
mentre que el risc de rebrot
puja a 304 (+47), segons el darrer balan~ del Departament de
Salut. En paral·lel, la incidencia
a 14 dies també s'incrementa i
passa de 250,75 a 255,13.
Es van declarar 1.405 nous
casos confirmats per PCR o
TA, amb un total de 572.953
(618.724 amb totes les proves).
El 7,45% deis tests de la darrera setmana ha donat positiu. Es
va informar de 23 noves morts,
amb un total de 21.575 defuncions en tota la pandemia. Hi
ha 1.751 pacients ingressats
als hospitals, 12 menys que en
el balan~ anterior, i 518 persones a I'UCI, tres més que fa 24
hores.
El risc de rebrot era de 252
entre el27 de mar~ i el 2 d'abril,
i se situa en 304 en l'últim interval. Pel que fa a I'Rt, se situa
en 1,19, per sobre de 1'1,03 de
la setmana anterior. La incidencia a 14 dies és de 255,13 entre
el 3 i el 9 d'abril, per sobre deis
244,10 de l'interval anterior.
Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 3 al 9
d'abril n'hi va haver 10.521, xifra superior a l'interval anterior,
quan se'n van declarar 9.172.
Aixo situa la taxa de confirmats
per PCR/TA en 136,30 casos per
cada 100.000 habitants.

Espanya registra
6.292 positius i
100 morts durant
la darrera jornada
Espanya va registrar 6.292 positius de Covid-19 en 24 hores,
fet que deixa la xifra global en
3.376.548 des de l'inici de la
pandemia. Pel que fa a les defuncions, des de l'últim informe
n'hi ha hagut 100, i ara la xifra
és de 76.625. Madrid encap~a
la els contagis en els últims 7
dies amb 13.196 casos, seguida d'Andalusia amb 9.783. Per
darrere, Catalunya amb 9.114 i
el País Base amb 4.226. Des de
l'inici de la pandemia, Madrid
és on més contagis s'han acumulat, amb 646.763 casos. Just
després se situa Catalunya amb
553.393.
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Seguiment epidemiologic

Els hospitals de la plana de
Lleida tenen 180 persones
ingressades amb Covid-19
Ponent declara 176 casos més i el risc de rebrotes
dispara a les regions de Lleida i I'Ait Pirineu i Aran
la demarcació de lleida va
sumar en el darrer balan~
176 nous casos positius de
Covid-19 {134 a la plana i 42
al Pirineu), pero cap altra
defunció. El risc de rebrot
es dispara i I'Ait Pirineu i
lleida són les dues regions
sanltfuies amb !'indicador
més alt de Catalunya.
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A la regió sanitaria de Lleida hi ha
acumulats 33.400 casos confirmats per PCR/TA, 132 més. Són
34.479 si es tenen en compte totes les proves (134 casos més).
No s'ha comunicat cap nova defunció.
Pel que fa al risc de rebrot,
puja 87 punts, fins a 565. Se situa per sobre del registre de lá
setmana anterior, quan era de
503. La velocitat de propagació
puja fins a 1,14. La setmana del
27 de mar~ al 2 d'abril era d'1,11.
La taxa de confirmats per PCR/TA
se situa en 260 per cada 100.000
habitants i la incidencia a 14 dies
és de 490. L'11,69% de les proves
que es fan surten positives.
El nombre de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals
públics i privats de la Regió Sanitaria Lleida ha pujat a 180, un
més que dilluns. Segons informa
el Departament de Salut, les UCI
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es mantenen amb 39 pacients en
estat crític pel virus. Per centres,
I'Arnau de Vilanova compta amb
104 hospitalitzats, deis quals 76 a

planta i 28 a I'UCI; el Santa Maria
amb27, deis quals 21 a planta i 6
a I'UCI; i els hospitals privats amb
49, deis quals 44 a planta i S a
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I'UCI. L'Hotel Salut Nastasi continua buit.
La regió sanitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran acumula 6.065 casos des de l'inici de la pandemia,
39 més, i 6.380 sumant totes les
proves (42 casos més). Un tota l
de 146 persones han mort des de
l'inici de la pandemia, les mateixes que fa 24 hores.
El risc de rebtot puja 155
punts, fins a 608, mentre que la
setmana anterior era de 394. L'Rt
s'incrementa en 28 centesimes,
fins a 1,34. En l'interval anterior
estava en 0,98. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 260
per cada 100.000 habitants. La
incidencia a 14 dies és de 445. El
10,50% de les proves que es fan
donen positiu. Hi ha 23 pacients
ingressats, tres menys.
Per comarques, el risc ha erescut desmesuradament en les darreres hores arreu excepte a I'AIta Ribagorc;a, que deixa de ser la
comarca amb l'índex més elevat
de Catalunya en detriment del
Pallars Sobira, que ara ostenta
aquesta consideració. També és
preocupant la situació al Pla d'Urgell i I'Ait Urgell.

