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Catalunya suma 206 noves morts
per coronavirus les darreres 24
hores
El recompte total s'eleva a les 8.273 persones des que va arribar la pandèmia,
segons dades de Salut

Les dades de Salut d'aquest diumenge | ND

El Departament de Salut ha informat aquest diumenge a última hora de la nit que a Catalunya ja
han mort un total de 8.273 persones per coronavirus des de l'arribada de la pandèmia, amb 206
defuncions comptabilitzades en les últimes 24 hores. El Govern va iniciar dimecres el recompte
de defuncions a partir d'un nou mètode, incloent-hi les dades de les funeràries.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200570/salut/canvia/recompte/victimes/coronavirus/incloure/m
es/casos?rlc=p1)
Pel que fa als morts en centres hospitalaris, Salut ha donat la xifra total acumulada de 4.576,
mentre que el dia anterior n'eren 4.336. La diferència dona una xifra de 240 morts als hospitals,
que és superior a la suma de 206 morts totals en el mateix període que ha facilitat Salut. Aquest
desajust s'explica per la diferència en el ritme de recollides de dades d'un i un altre tipus.
El nombre de nous casos confirmats de la Covid-19 en l'últim dia baixa lleugerament respecte a
l'anterior, amb 618 positius (dissabte van ser 1.004), per a un total de 42.610.
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Des de l'arribada de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, avui és el primer dia que s'han
superat les 20.000 altes hospitalaries, amb 20.881 persones, i unes 1.066 altes noves en les
darreres 24 hores.
D'altra banda, hi ha un total de 69.837 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.
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Casos a les residències
Des que va començar l'epidèmia de coronavirus són 2.268 les persones que han mort en
residències de gent gran, segons dades del Departament de Salut. amb un increment de 79
aquest diumenge. Des de dimecres, el departament utilitza dades obtingudes de les funeràries i
classifica les morts a partir del lloc de defunció. Anteriorment, englobava les morts de residents en
geriàtrics independentment d'on es produïssin, i a partir de dades facilitades per les mateixes
residències.
A les residències catalanes, un total de 7.346 persones han estat confirmades com a positius de
coronavirus i 11.355 són casos sospitosos.
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