
Salut no declara 
cap nova mort 
per Covid-19 
a Catalunya 
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. 

Les funeraries no van de
clarar cap nou mort per Covid 
aquest diumenge a Catalunya i 

ia xifra es manté en 22.203 de .. 
funcions en tota la pandemia, 
segons !'última actualització 
del Departament de Salut. 

En paraHel, I'Rt continua a 
la baixa i se situa a 1,03, una 
centesima menys que fa 24 
hores. El risc de rebrot també 
disminueix lleugerament a 105 
(-3) i la incidencia acumulada a 
14 dieses redueix de 104,70 a 
102,66. 

El nombre d'ingressats per 
covid se situa en 590, 3 menys 
que en el balanc;: anterior. Tam
bé disminueixen els pacients 
crítics a I'UCI fins a 205, 15 
menys. 

En paraHel, s'han declarat 
534 nous casos confirmats de 
coronavirus per PCR o TA, amb 
un total de 631.469 en tota la 
pandemia. El 3,55% de les pro
ves de la darrera setmana ha 
donat positiu. 

Tres morts a 
Madrid, on puja 
lleument la pressió 
als hospitals 
Tres persones van morir aquest 
diumenge com a conseqüencia 
del Covid-19 a la Comunitat de 
Madrid, on els hospitals van re
gistrar una lleu pujada tant a 
planta coma les UCI. Diumenge 
el nombre de contagis de coro
navirus a Madrid va baixar; 409 
registrats enfront deis 759 del 
dissabte. Pel que fa a dissabte 
també va caure el nombre de 
morts: 3 enfront als 9 del dia 
anterior. No obstant, els hos
pitals han registrat un lleu aug
ment de la pressió assistencial: 
si dissabte havia 684 ingressats 
a planta i 290 a UCI, ahir eren 
693 i 294, respectivament. 
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Situació a 05/06/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 

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

28 2 38.342 7.117 656 159 

Seguiment epidemiologic 

El risc de rebrot de Lleida 
baixa a 4 5 punts, per sota del 

.&. - -

valor de fa una setmana, 89 
La velocitat de propagació a la regió sanitaria de 
la Plana s'incrementa dues centesimes, fins a 0,68 
A la demarcacló de Llelda 
s'han reglstrat 13 nous casos 
conflrmats de Covld, 12 
d'ells a la regló sanitaria de 
Llelda 11 a la de I'Ait Plrlneu 
1 Aran. D'altra banda, no 
s'ha produ'it 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, 37.053 casos confir
mats per PCR/TA, 12 més. Són 
38.342 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 tres 
punts i se situa en 45, per sota 
del registre de la setmana ante
rior, quan era de 89. 

La velocitat de propagació s'in
crementa dues centesimes, fins a 
0,68. La setmana del 20 al 26 de 
maig era de 0,89. 

La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 24 per cada 
100.000 habitants i la incidencia 
a 14 dies és de 65. 

El 2,30% de les proves que es 
fan surten positives. Actualment 
hi ha 28 pacients ingressats als 
hospitals (ídem). 

Per la seva banda, la regió sa
nitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran acu-
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Positius 45.459 Positius 689.187 Positius 3.693.012 Positius 173.927.298 
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mula 6.740 casos des de l'inici de 
la pandemia (+1) i 7.117 sumant 
totes les proves. Un total de 159 
persones han mort des de l'inici 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del27/5 al2/6) 

Font: Departament de Salut 

de la pandemia, les mateixes que 
fa 24 hores. 

El risc de rebrot baixa 6 punts, 
fins a 54, mentre que la setmana 

anterior era de 74. L'Rt s' incre
menta una centesima fins a 0,95. 
En l'i nterval anterior se situava 
en 0,73. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 25 per cada 
100.000 habitants. La incidencia 
a 14 dies és de 56. L'1,67% de les 
proves que es fan donen positiu. 
Hi ha dos pacients ingressats, 
igual que en l'últim balanc;:. 

PER COMARQUES 

Per comarques, el Solsones és 
la que tenia ah ir un major risc de 
creixement potencial de !'epide
mia (EPG), no només a la demar
cació, sinó de tot Catalunya, amb 
445 punts. 

A la part nord, les comarques 
es mantenen estables sense al
teracions (Alta Ribagorc;:a i Pallars 
Jussa), mentre que I'Aran i el Pa
llars Sobira milloren les seves xi
tres, amb l'últim passant de zo
na de risc groc (52,38 dissabte) 
a verd (24,44 ahir). L'Ait Urgell, 
en canvi, empitjora uns 10 punts, 
mentre que la Cerdanya, la No
guera, el Segria i el Pla d'Urgell 
mi lloren lleument les seves xifres. 

Les Garrigues baixen de 20,61 
fins a 12,91, i la Segarra passa de 
22,64 a 9,43. 
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