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Salut declara 
78 ingressats 
més {1.058} i 27 
crítics més a les 
UCI catalanes 
Catalunya torna a superar el 
miler d'ingressats a planta per 
covid, amb 1.058, 78 més que 
en el balan~ anterior. No s'asso
lia el miler des del17 de maig, 
quan n'hi havia 1.068. D'altra 
banda, els crítics a I'UCI supe
ren els 200, en concret són 209, 
27 més. En paraHel, el Depar
tament de Salut ha declara! 
8.423 nous casos de covid-19 
contirmats per PCR o TA, que 
situen el total des de l'inici en 
730.116. L'Rt baixa 39 decimes 
i se situa en 1'1,54. El risc de re
brot baixa 191 punts, tins als 
1.399. En les darreres 24 hores 
s'han notiticat cinc morts més i 
el total des de l'inici de la pan
demia es manté en 22.288. La 
incidencia acumulada a 14 dies 
passa de 848,17 a 930,74. El 
18,59% de les preves de la da
rrera setmana han donat posi
tiu. Des de l'inici de la pande
mia s'han contirmat 792.256 
casos, deis quals 730.116 per 
preves PCR/TA. 

Els treballadors 
del telefon 061 
reclamen la 
intemalització 
del servei 
Els treballadors del telefon 061 
d'atenció sanitaria van recla
mar la internalització del ser
vei, que actualment la Genera
lita! té adjudicat a Ferrovial. Els 
empleats han afirmar que són 
un servei públic i que en el da
rrer any de pandemia han de
mostrat que són "essencials". 
Alhora, van assegurar que no 
tenen dret a vaga perque quan 
en convoquen els decreten uns 
serveis mínims del 100% que 
els impedeixen poder fer atura
des. En una roda de premsa a 
Tarragona, van avan~ar que des 
de la sala de l'edifici d'emer
gencies del112 de Reus aten en 
les trucades de la demarcació 
de Tarragona, Lleida i Alt Piri
neu; i que properament també 
s'hauran de fer carrec de truca
des de la Catalunya Central. La 
problematica deis treballadors 
del 061 se sumen a les deis del 
112 darrerament. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Els indicadors milloren lleugerament 
a la Plana de Lleida i el risc de 
rebrot baixa. 1.000 punts al Pirineu 
El14,53% deis tests que es fan acaben donant 
positiu, pero fa menys d'un mes eren només el 2,18% 
Els indicadors del Covid-19 
milloren a la demarcació de 
Ueida, així i tot, I'Rt segueix 
sent superior a 1 al Pirineu i 
a la Plana, aixo vol dir que la 
pandemia segueix creixent. 
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A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
acumulats des de l'inici de la pan
demia 39.145 casos contirmats 
per PCR/TA, 221 més. Són 40.503 
si es tenen en compte tetes les 
preves. Un total de 653 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandemia, cap més. 

El risc de rebrot baixa 24 
punts, tins a 748, per sobre del 
registre de la setmana anterior, 
quan era de 459. La velocitat de 
propagació baixa 27 centesimes, 
tins a 1'1,94. La setmana del 
26 de juny al 2 de juliol era de 
3,45. La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 267 per cada 
100.000 habitants i la incidencia 
a 14 dies és de 379. El 14,53% 
de les preves que es fan surten 
positives. Actualment hi ha 16 
pacients ingressats als hospitals, 
dos més. 

A la regió sanitaria de I'Ait 
Pirineu i Aran hi ha acumulats 
des de l'inici de la pande
mia 7.397 casos contirmats 
per PCR/TA, 52 més. Són 
7.783 si es tenen en 
compte tetes les pro
ves. Un total de 158 
persones han mort 
per coronavirus des 
de l'inici de la pan
demia, igual que fa 
24 hores. 

El risc de rebrot se situa en 857 
punts, 294 menys que dilluns, 
mentre que la velocitat de pro
pagació és del 1,18, gairebé cinc 
decimes menys. Se situa per sota 
del 4,27 de la setmana del 26 de 
juny al 2 de juliol. La taxa de con
tirmats per PCR/TA se situa en 
372 per cada 100.000 habitants i 
la incidencia a 14 dies és de 716. 
El 15,41% de les preves que es 
fan surten positives. Actualment 
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Seguiment epidemiologic 

Risc de rebrot per 
comarques 
(setmana del 02/07 al 09/07) 

hi ha vuit pacients ingressats. a la 
regió, igual que diumenge. 

Pel que fa al mapa per comar
ques, el risc de rebrot segueix dis
parat a tot arreu, sobretot a les 
comarques del Solsones, la Cer
danya i el Pallars Sobira, que supe
ren els 1.000 punts de !'indicador 
del risc de rebrot. La campanya de 
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748 
.., 653 158 

• El criteri general és l'administració de dues dosis pero es contemplen dues excepcions: 
- Productes monodosi (Janssen) i persones de 65 anys o menys amb un diagnostic de COVI0-19 

vacunació segueix ava n~ant arreu 
de la demarcació. El 69,6% de la 
població major de 16 anys de la 
Plana de Lleida ja ha rebut la pri
mera dosi de la vacuna contra el 

Covid, mentre que un 57,7% ja te 
la pauta completa. Pel que fa al 
Pirineu i I'Aran, el 68% té la prime
ra vacuna contra el Covid-19 i el 
56,7% la protecció completa. 
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