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conseqüències del covid-19
Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran
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03/10/20 - 09/10/20
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93
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01/3/20 - 26/10/20

14.698

1.486

4.037,50

2.195,17

32,68
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6,79

45,06

45,91
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(*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril /
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Lleida ciutat assoleix un risc de rebrot
de 707 i el Sobirà s'enfila fins a 1.323
Ponent suma 286 nous positius, però és ara, amb molta diferència, la
demarcació catalana amb menys incidència de la pandèmia de Covid
La demarcació de Lleida
suma 286 nous positius,
242 dels quals a la regió de
Lleida i 44 a l’Alt Pirineu i
Aran. Són 103 positius més
que al balanç anterior, en
què se'n van comptabilitzar
183. Salut no va registrar
cap mort, de manera
que la xifra es manté a
la demarcació en 374
defuncions. El risc de rebrot
a Ponent és de 574 (+49);
la taxa de confirmats per
PCR, de 261; i la incidència
acumulada, de 507,25
Lleida
ACN/redacció
Amb aquestes dades, la demarcació de Lleida és, amb diferència, la que presenta una millor situació de totes les demarcacions
catalanes, ja que la seva taxa és
inferior a les de Barcelona, Tarragona i Girona en tots els paràmetres que es valoren per valorar la
incidència de la pandèmia.
Aquesta cicumstància es dóna
també amb les regions sanitàries,
ja que tant la regió de Lleida com
la de l'Alt Pirineu i Aran són les
que tenen l'index de rebrot més
baix a Catalunya, tot i que en altres paràmetres estan pitjor que
en altres zones.
A la regió sanitària de Lleida,
hi ha acumulats 14.698 casos
confirmats per PCR o antígens,
242 més que el dia anterior. Són
15.377 si es tenen en compte totes les proves (els mateixos 242
d'increment). Un total de 336

LLEIDA
Positius
Morts

CATALUNYA
17.029 Positius

374

Morts

persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia,
les mateixes que en l'últim balanç. Entre el 17 i el 23 d'octubre
es van notificar 13 morts, per les 6
de l'interval anterior.
Pel que fa al risc de rebrot, puja
43 punts i se situa en 567, lleugerament per sobre del registrat la
setmana anterior (561). La velocitat de propagació puja tres centèsimes i se situa en l'1,15, mentre que la setmana anterior era
d'1,43. La taxa de confirmats per
PCR/TA està en 264,81 per cada
100.000 habitants i la incidència
a 14 dies és de gairebé 522 (490
el dia abans). Hi ha 82 pacients ingressats (+6), 13 dels quals a l'UCI
(un més). Els ingressats creixen en
els últims set dies, amb 65 (12 a
l'UCI). En l'interval anterior eren
42 els hospitalitzats, dels quals 7
a la unitat de crítics.
Pel que fa a la ciutat de Lleida,
el risc de rebrot puja 70 punts i se
situa en 707, amb una velocitat
de transmissió d'1,36, una taxa de
PCR de 291 i una incidència acumulada de 527. Són taxes molt
altes, similars a les de Barcelona,
però molt per sota de Tarragona
i Girona, capitals que superen els
1.000 punts de risc de rebrot.
Alt Pirineu i aran

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.486 casos

ESPANYA

240.118 Positius
13.858 Morts

MÓN

1.116.738 Positius
35.298 Morts

44.071.979
1.168.562

Risc de rebrot per
comarques
(setmana
del 17/10 al 23/10)

A la regió hi ha 19 pacients ingressats (+1), dos a l'UCI (ídem).
Entre el 17 i el 23 d'octubre hi
havia 20 ingressats (dos a l'UCI),
mentre que en l'interval anterior
eren 12 els hospitalitzats, un es
estat crític.
la demarcació segueix en
zona vermella
Per comarques, totes estan en
risc molt alt. Destaca el Pallars Sobirà, que puja gairebé 500 punts i
se situa amb un risc de rebrot de
1.323, mentre que el Solsonès supera de nou els 1.000 punts i l'Alt
Urgell s'hi apropa (978).
També puja el risc al Segrià, la
Noguera, les Garrigues, el Pallars
Jussà i l'Alta Ribagorça.
les dades a catalunya

Font: Departament de Salut

confirmats per PCR o TA, 43 més,
i 1.652 sumant totes les proves
(44 més que el dia anterior). Un
total de 38 persones han mort
des de l'inici de la pandèmia, les
mateixes que en l'anterior balanç.
El risc de rebrot torna a pujar després d'haver baixat en el darrer
balanç. Ho fa en 45 punts fins a

597. La setmana del 10 al 16 d'octubre estava en 398.
L'Rt sí que torna a baixar, d'1,78
a 1,51, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 227,49 casos per cada 100.000 habitants.
La incidència acumulada a 14 dies
està en 404, pels 314 de l'interval
anterior.

El risc de rebrot a Catalunya
continua pujant, ho fa 46 punts
en 24 hores , i se situa en 887,
segons l'actualització de Salut.
La incidència a 14 dies està en
607,90.
En canvi, la taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt,
baixa lleugerament, d'153 a 1,52.
En l'actualització de dades s'han
declarat 5.008 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens
(TA), fins als 212.273 des de l'inici de la pandèmia (240.118 amb
totes les proves). També s'ha informat de 39 noves morts, amb
un total de 13.858. D'altra banda,
hi ha 121 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans,
amb un total de 2.138 persones,
368 de les quals a l'UCI (+21).

