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Lleuger descens dels hospitalitzats
per Covid
Catalunya registra cinc ingressats menys (1.105) i cinc crítics menys (32), amb
77 morts més des de dimarts

La UCI de l'Hospital del Mar durant la sisena onada de la Covid | Frederic Esteve

Salut ha declarat 5 ingressats menys per Covid i el global se situa en 1.105. El nombre de
crítics a l'UCI baixa a 32, cinc menys que els informats dimarts, quan es va fer públic l'últim
balanç. S'han registrat 6.936 nous casos, amb un total de 2.628.545 des de l'inici de la pandèmia.
El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de 27.495, que són 77 més notificades en
els últims dies. L'Rt puja cinc centèsimes, fins a 0,90, i el risc de rebrot ho fa fins a 273 (+5). El
17,71% de les proves han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 338 a 324,
però la de 7 dies puja de 145 a 147. Salut comunica les dades dos cops per setmana i concentra
les proves en vulnerables i pacients greus.
[estatcovid]
Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que ara només es fan en casos de
persones vulnerables o greus, en l'última setmana se n'han notificat 11.638, per sota de
l'interval anterior, quan se'n van declarar 13.951. La mitjana d'edat de les persones positives se
situa en els 53,66 anys.
Durant l'última setmana analitzada (del 24 al 30 de maig), s'han fet 45.866 PCR i 41.623 tests
d'antígens, dels quals el 17,71% han donat positiu. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat
2.628.545 casos, dels quals 2.541.177 per PCR/TA.
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[estatvacuna]
Pel que fa a les morts, la xifra total és de 27.495 des de l'inici de la pandèmia, 17 més des del
balanç de dimarts. Entre el 24 i el 30 de maig s'han declarat 65 morts; la setmana anterior, 82. En
l'últim interval han estat ingressats a l'hospital 1.135 persones; la setmana del 17 al 23 de maig
n'hi havia 1.202.

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/47724/lleuger-descens-dels-hospitalitzats-covid
Pagina 2 de 2

