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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Els indicadors a 
Catalunya pugen, 
pero amb menys 
pacients ingressats 

El nombre d'ingressats baixa 
fins a 741 (-16), i els crítics dis
minueixen en tres, fins a 253. 
En canvi, la velocitat de contagi, 
I'Rt, puja de 0,95 a 0,98, i el risc 
de rebrot s'incrementa en tres 
punts, fins a 107. Es van decla
rar 589 nous casos confirmats, 
amb un total de 683.078 en to
ta la pandemia. Les funeraries 
han informat d'11 noves morts, 
per un total de 22.182. 

Una de cada 4 persones més grans 
de 16 anys, ambla pauta completa 
El ritme de vacunació s'ha ralentitzat els ·darrers 
di es en passar de·6.000 divendres a 1.325 ah ir 

Espanya registra 
4.388 nous positius 
deCovidi30 
defuncions més 
Espanya va registrar 4.388 nous 
positius de Covid-19 des de di
lluns, fet que deixa la xifra glo
bal en 3.682.778 des de l'inici 
de la pandemia. Pel que fa a 
les defuncions, des de l'últim 
informe n'hi ha hagut 30, i ara 
la xifra és de 79.983. Andalusia 
encap~ala els contagis en els 
últims 7 dies amb 7.235 casos, 
seguida de Madrid amb 5.176. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Una de cada quatre persones 
igual o més grans de 16 anys de 
les regions sanitaries de Lleida i 
I'Ait Pirineu i Aran ja porta la pau
ta completa, ja que ahir es va as
salir el 25,9% a la plana (81.548 
persones) i el 25% al Pirineu 
{15.007 persones) dins d'aquest 
marge d'edat adulta. Si es con
sidera la totalitat de la població 
(amb els menors de 16 anys in
closos), el percentatge de pautes 
completes és del 22% i 21,5%, 
respectiva ment. 

El ritme de vacunació, pero, 
s'ha ralentitzat en els darrers 
dies. Divendres passat, 28 de 
maig, Salut va administrar més de 
5.000 vacunes a la regió de Lleida 
i més de 1.000 a la de I'Ait Pirineu 
i Aran. Aquest dilluns, en canvi, 

només se'n van ficar 1.095 i 230 
vacunes, respectivament. 

El retor~ en els darrers dies se 
centra en les segones dosis als 
treballadors essencials i als sani
taris i sociosanitaris que no per
tanyen ni a l'atenció primaria ni 
als hospitals. 

Ara mateix, el 20% deis tre
balladors essencials de Lleida i 
el 24,8% del Pirineu ja han rebut 
aquesta segona dosi, així com el 
28,2% i 31,2%, respectivament, 
deis altres sanitaris i sociosanita
ris. 

També continua la administra
ció de la primera dosi al grup de 
50 a 59 anys, que arriba al 65%. 

Fins ara s'han ficat 145.632 pri
meres dosis a la regió de Lleida i 
27.726 a la del Pirineu, a més de 
74.886 segones dosis a la plana i 
14.214 a la regió pirinenca. 

El nombre de positius i el risc de 
rebrot, a nivells de juny de 2020 
La demarcació de Lleida va sumar 
ahir 17 positius més de Covid, 16 
deis quals a la regió sanitaria de 
Lleida i els altres 8 a la del Pirineu. 
No es va registrar cap altra mort. 

A la regió sanitaria de Lleida 
hi ha acumulats, des de l'inici de 

la pandemia, 36.996 casos con
firmats per PCR/TA, 14 més. Són 
38.253 si es tenen en compte to
tes les proves (16 casos més). No 
hi ha cap nova defunció. 

la regió de Lleida ha sumat la 
darrera setmana 126 positius, la 

llEIDA CATAlUNYA ESPANYA 

xifra més baixa des de la setmana 
de 1'11 al17 de juny de 2020. 

El risc de rebrot baixa 14 punts 
i se situa en 64, per sota del regis
tre de la set mana anterior, quan 
era de 106, i el més baix des de 
fa gairebé un any, del 10 al 16 de 

Positius 45.359 Positius 683.078 Positius 3.682. 778 Positius 166.223.270 
~~~------~~~ ---------~~~~ ----------------
Morts 809 Morts 22.182 Morts 79.983 Morts 3.451.357 
--------------~~ 

Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 
Situació a 31/05/2021 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida 

38.253 7.106 656 

Seguiment epidemiologic 

Pirineu i Aran 

153 

Vacunació per grups a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

• El criteri general és l'admlnistració de dues dosis pero es contemplen dues excepcions: 
- Productes monodosi (Janssen) 
- Persones de 65 anys o menys amb un diagnostic de COVID-19 preví a l'administració de la 
primera dosi 

juny de 2020, quan estava a 58. La 
velocitat de propagació baixa dot
ze centesimes, fins a 0,74. 

l a regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran acumula 6.729 ca
sos des de l'inici de la pandemia, 
un més, i 7.106 sumant totes les 
proves (1 cas més). Són 19 posi
tius la darrera setwana, també el 
nombre més ba ix des del 4 al 10 
d'agost. 

Un total de 153 persones han 

mort des de l'inici de la pande
mia, les mateixes que 24 hores 
abans. De fet, segons les dades 
de Salut, la regió del Pirineu acu
mula 30 dies amb dades consoli
dades sense declarar cap víctima, 
ja que la darrera defunció va ser 
el 28 d'abril. 

El risc de rebrot baixa sis punts, 
fins a 61, mentre que la setmana 
anterior era de 101. També és el 
risc més baixa des de la segona 
meitat de juny de 2020. 

l 'Rt puja t res centesimes a 
0,87. En l'interval anterior se si
tuava en 0,79. Hi ha 4 pacients 

ingressats, un menys que en 
l'últim ba lan~. 

Per comar
ques, el Pla 
d'Urgell torna 
a estar en zo-

na vermella en 
superar de nou 

els 100 punts de 
risc de rebrot. Tam

bé empitjora el Sol
sones, que s'apropa als 

500 punts. Per cont ra, 
millora la Cerdanya i el 

Pallars Jussa passa a tenir 
risc zero, condició que ja no es 
dona a I'Aita Ribagor~a. 

Risc de rebrot per comarques 
(setmana del 22/5 al 28/5) 
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