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Lleida ja està a les portes de la
cinquena onada del coronavirus
Els metges alerten que la variant britànica ja constitueix més del 80% dels nous
casos i demanen allargar la quarantena obligatòria

Imatge d'una dona sotmetent-se a un test d'antígens al pavelló Onze de Setembre de Lleida | ACN

Mentre Catalunya i la resta de l'Estat es preparen per fer front a la quarta onada del coronavirus,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/217879/ja-arribat-quarta-onada-sis-claus-entendre-situacioactual-pandemia) a Lleida ja estan enmig de la cinquena. Els metges del territori alerten que la
situació ha empitjorat amb l'arribada de la variant britànica, segons recull el 324
(https://www.ccma.cat/324/els-metges-alerten-que-a-lleida-ja-ha-comencat-la-cinquena-onada-dela-covid/noticia/3085950/) . De fet, Lleida ja és la província de l'Estat amb una major ràtio de
contagis setmanals, (https://www.naciodigital.cat/noticia/217730/lleida-ja-major-focus-coronavirusestat) recordant la situació de juliol passat i amb la campanya de recollida de fruita a poques de
setmana de començar.
[noticiadiari]2/217730[/noticiadiari]
El nombre de contagis detectats a la demarcació entre l'11 i el 17 de març ascendeix a 629, segons
el ministeri de Sanitat, cosa que equival a una ràtio de 144,6 per cada 100.000 habitants, molt per
sobre de la mitjana estatal de 77,3 i per damunt de qualsevol altra província. Pel que fa als
ingressos, a l'Hospital Arnau de Vilanova estan ingressant de mitjana 10 pacients al dia per
Covid. La meitat dels ingressats a planta estan en situació de "semicrítics" i els metges preveuen
una major pressió a les UCI per Setmana Santa.
Actualment a l'hospital tenen tres plantes per a pacients de coronavirus, i aquesta setmana ja se
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n'ha hagut d'obrir una quarta a l'Hospital Santa Maria. Tot plegat apunta que ja està començant la
cinquena onada i els metges alerten que la situació que viuen als hospitals "recorda a principis de
Nadal".
La causa d'aquesta cinquena onada l'atribueixen al predomini creixent de la variant britànica, que
es caracteritza per transmetre's amb més facilitat i està fent que els pacients ingressis amb
símptomes més greus. S'estima que dels nous caso diagnosticats a Lleida, entre el 80 i el 90%
són per la variant britànica. Els sanitaris estan preocupats perquè la variant britànica pugui ser
contagiosa durant més temps. És per això que demanen que s'ampliï el temps de confinament i la
quarantena dels malalts que no requereixen hospitalització de 10 a 14 dies. En aquest mateix
sentit, també alerten com han notat que el temps entre onada i onada de coronavirus es fa més
curt.
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