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Salut declara 
10 crítics i 65 
hospitalitzats 

' ' mes, pero 
menys casos 
El Departament de Salut va 
declarar 10 ingressats més a 
les Unitats de Cures Intensives 
(UCI) en les darreres 24 hores, 
elevant el total a 577, mentre 
que els hospitals tenen 65 in
gressats més per covid, fins a 
2.292. 

A més, Salut va notificar 
1.495 nous contagis confirmats 
per PCR o TA, que situen el to
tal des de l'inici de la pandèmia 
en 840.093 (905.969 amb totes 
les proves). L'Rt baixa dues cen
tèsimes i se situa en 0,76. El risc 
de rebrot disminueix 56 punts, 
fins als 671. 

A Catalunya es van notifi
car ahir 37 noves morts i el to
tal de defuncions des de l'inici 
de la pandèmia és de 22.704. 
El 13,78% de les proves que 
s'han fet la darrera setmana 
han donat positiu. La incidèn
cia acumulada a 14 dies passa 
de 958,67 a 905,63, mentre 
que a set dies passa de 387,24 
a 359,10. 

Espanya suma 
55.939 positius 
i 157 morts per 
Covid des de 
divendres 
Espanya ha registrat 55.939 
nous positius de Covid-19 i 157 
defuncions més des de diven
dres. D'aquesta manera, la xifra 
d'mfectats des de l'inici de la 
pandèmia el març del 2020 és 
de 4.502.983 i la de víctimes és 
de 81.643, amb una incidència 
acumulada a 14 dies de 673,52 
infeccions per cada 100.000 
habitants. 

Catalunya encapçala els con
tagis en els últims 7 dies amb 
24.902 casos, seguida de prop 
per Madrid amb 23.806 casos 
i Andalusia amb 22.148 casos. 
Des de l'inici de la pandèmia, 
Catalunya és on més contagis 
s'han acumulat, amb 840.025 
casos, seguida de Madrid amb 
822.778. El Ministeri de Sanitat 
ha informat també que prop de 
27,3 milions de persones tenen 
ja la pauta completa de vacu
nació, el 57,5% de la població 
estatal. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Les hospitalitzacions s/ enfilen a 
90 a Ponent tot i que els casos 
positius segueixen a la baixa 
La demarcació suma 131 contagis i els indicadors 
milloren, malgrat que el risc puja en sis comarques 
La demarcació de lleida 
va sumar ahir 131 casos 
positius, 105 dels quals a 
la regió de la Plana i 26 a 
l'Alt Pirineu i ~ran, però cap 
altra mort. Es continua fent 
evident el descens de casos, 
per vuitè dia consecutiu a 
l'Aran i per novena jornada 
seguida a la Plana. 
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A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats des de l'inici de la pan
dèmia 42.844 casos confirmats 
per PCR/TA, 108 més. Són 44.363 
si es tenen en compte totes les 
proves (105 casos més). Un total 
de 663 persones han mort per co
ronavirus des de l'inici de la pan
dèmia, cap més. 

El risc de rebrot baixa 17 punts, 
fins a 558, per sota del registre de 
la setmana anterior, quan era de 
779. La velocitat de propagació 
baixa una centèsima, fins a 0,83. 
La setmana del 16 al 22 de juliol 
era d'1. La incidència a 7 dies és 
de 288. El 10,84% de les proves 
que es fan surten positives. 

Actualment hi ha 73 pacients 
ingressats als hospitals, tres més, 
20 de les quals a les UCI (+2 que el 
dia abans). A planta, ahir hi havia 
una persona de 10 a 19 anys("'); 
quatre de 20 a 29 anys("'); nou de 
30 a 39 anys (+2); dotze de 40 a 
49 anys (+1); vuit de 50 a 59 anys 
("'); vint de 60 a 69 anys (; ); on
ze de 70 a 79 anys (;); sis de 80 
a 89 anys("'); i dos de més de 90 
anys (+1). A més, dues de les per
sones ingressades són residents 
en geriàtrics. A les UCI hi havia 
20 ingressats, dos més que el dia 
abans. Es tracta d'una persona de 
20 a 29 anys("'); tres de 40 a 49 
anys (+1); tres de 50 a 59 anys("'); 
onze de 60 a 69 anys (+1); i dues 
de 70 a 79 anys(=). 

A la regió sanitària de l'Alt Piri
neu i Aran hi ha acumulats des de 
l'inici de la pandèmia 8.172 casos 
confirmats per PCR/TA, 26 més. 
Són 8.591 si es tenen en compte 
totes les proves (26 casos més). 
Un total de 159 persones han 
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44.363 8.591 

Seguiment epidemiològic 

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

mort per coronavirus des de l'ini
ci de la pandèmia, cap més que fa 
24 hores. 

El risc de rebrot se situa en 
566 punts, 18 menys, mentre que 

la velocitat de propagació és de 
0,76, una centèsima més. Se situa 
per sota del 0,94 de la setmana 
del16 al 22 de juliol. La incidència 
a 7 dies és de 286. L'11,08% de les 

Lleida Pirineu i Aran 

663 159 

Risc de rebrot per 
comarques 
(setmana del 23/07 al 29/07) 

proves que es fan surten positi
ves. Actualment hi ha 17 pacients 
ingressats a la regió, un més que 
fa un dia, dos de les quals a les 
UCI (+1). 

Per comarques, el risc de re
brot puja a les Garrigues, l'Urgell, 
la Segarra, la Cerdanya, el Pallars 
Jussà i el Pallars Sobirà. 

Pel que fa a la vacunació, s'ha 
ralentitzat el cap de setmana, 
quan han avançat bàsicament els 
col·lectius de 16 a 34 anys. 
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