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El BOE publica 
l'ordre perqué els 
turistes vacunats 
viatgin a Espanya 
El BOE va publicar aquest dis
sabte l'ordre deis Ministeris de 
Sanitat i Interior que permetra 
als turistes vacunats viatjar a 
Espanya a partir del dilluns 7 de 
juny. Els viatgers hauran d'acre
ditar estar immunitzats 14 dies 
abans amb la pauta completa 
de les vacunes de Pfizer, Mo
derna, AstraZeneca o Janssen 
-autoritzades per !'Agencia Eu
ropea del Medicament- o amb 
les xineses Sinopharm i Sino
vac-Coronavac, avalades per 
I'OMS. 

la nova resolució actualitza 
els controls sanitaris per acce
dir a I'Estat per així "agilitzar 
!'arribada del turisme". Tots els 
passatgers que arribin a Espan
ya per vi a aeria o marítima hau
ran d'omplir abans de la sortida 
un formulari de control sanitari 
a través de la web o de !'aplica
ció Spain Travel Health. 

Aquest sistema ha estat mo
dificat "per facilitar la localitza
ció d'aquells passatgers sobre 
el que s'hagi d'aplicar mesu
res de tra¡;abilitat, així com la 
inclusió en el procediment de 
control de la certificació de va
cunació, prova diagnostica i re
cuperació que puguin presen
tar els viatgers". Així,. en el cas 
de fronteres terrestres, totes 
les persones majors de sis anys 
procedents de pa"isos o zones 
de risc que arribin a Espanya 
hauran de disposar d'alguna de 
les certificacions anunciades al 
BOE, com el Certificat de Vacu
nació o de Recuperació. 

Urgencies de Lleida 
no rep cap nou cas 
per primera vegada 
des del mes d'agost 
l'Oriol Yuguero, de !'hospital 
Arnau de Vilanova de Ueida, 
va publicar ahir un tuit on de
ia que, "per primer cop des de 
l'agost" no hi havia hagut "ca
sos nous de Covid en les últi
mes 24h a Urgencies". O'altra 
banda, segons l'últim balan¡; 
del departament de Sa lut, amb 
dades actualitzades aquest 
dissabte, Catalunya va sumar 
només 759 nous infectats pel 
virus, mentre que un total de 
593 pacients continuen ingres
sats als hospitals catalans, 62 
menys que el divendres, deis 
quals 220 estan a la UCI, sis 
menys que el dia abans. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 04/06/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

P,\Cienb ingress~b aclu,¡Jment Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Deiuncions 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

28 2 38.321 7.116 656 159 

Seguiment epidemiologic 

La positivitat de les proves 
del Covid segueix a la baixa a 
tata la demarcació de Lleida 
El risc de rebrot baixa un punta la Plana i se situa 
en 48, mentre creix la velocitat de propagació 
A la demarcació de Lleida 
s'han registrat 10 nous casos 
confirmats de Covid, 9 d'ells 
a la regió sanitaria de Lleida 
i 1 a la de I'Ait Pirineu i 
Aran. O'altra banda, no s'ha 
produit cap mort, segons les 
dades de Salut. 

Lleida 
ACN 

A la regió sanitaria de lleida hi 
ha acumulats, des de l'inici de 
la pandemia, 37.041 casos con
firmats per PCR/TA, 9 més. Són 
38.321 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 656 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
cap més en les darreres 24 hores. 

El risc de rebrot baixa un punt 
i se situa en 48, per sota del regis
tre de la setmana anterior, cjuan 
era de 99. La velocitat de propa
gació s'incrementa una centesi
ma, fins a 0,66. la setmana del19 
al 25 de maig era de 0,91. la taxa 
de confirmats per PCR/TA se situa 
en 25 per cada 100.000 habitants 
i la incidencia a 14 dies és de 71. 
El 2,39% de les proves que es fan 
surten positives. Actualment hi 
ha 28 pacients ingressats als hos
pitals (-1). 

la regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i !'Aran acumula 6.739 casos 
des de l'inici de la pandemia (+1) i 
7.116 sumanttotes les proves. Un 
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total de 159 persones han mort 
des de l'inici de la pandemia, les 
mateixes que fa 24 hores. El risc 
de rebrot puja 3 punts, fins a 60, 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 26/5 a 1'1/6} 

Font: Departament de Salut 

mentre que la setmana anterior 
era de 72. l'Rt s'incrementa tres 
centesimes fins a 0,94. En l'inter
val anterior se situava en 0,69. La 

taxa de confirmats per PCR o TA 
és de 30 per cada 100.000 habi
tants. La incidencia a 14 dies és 
de 64. L'1,84% de les proves que 
es fan donen positiu. Hi ha dos 
pacients ingressats, tres menys 
que en l'últim balan¡;. 

SITUACIÓ A CATALUNYA 

Al conjunt de Cata lunya, el risc 
de rebrot era de 112 entre el 19 
i el 25 de maig i baixa a 108 en 
l'últim interval, segons !'última 
actualització del Oepartament 
de Salut. Pel que fa a I'Rt, baixa 
una centesima fins a 1,04, per so
bre del 0,97 de 1¡¡ setmana ante
rior. la incidencia a 14 dies és de 
104,70 entre el26 de maig i 1'1 de 
juny, per sota deis 115,16 de l'in
terval anterior. 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens, 
en el període del 26 de maig a 1'1 
de juny n'hi va haver 3.914, in
ferior a l'interval anterior, quan 
se'n van declarar 4.193. Des de 
l'inici de la pandemia s'han con
firmat 687.722 casos, deis quals 
630.935 per PCR/TA. Pel que fa a 
les morts, s'ha declarat 1 defun
ció en les darreres hores, 22.203 
des de l'inici de la pandemia. 
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