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Vigilància Variants:

Setmana 27 (5/07 -11/07) 

• Segons resultats de PCR 

(cribratge de mutacions) 

pendents de confirmació per 

seqüenciació):

• Descens important de la 

variant Alpha representa 

~10%, substituïda per la 

variant Delta ~90% i petit 

percentatge altres variants.

( Setmana 26)



Setmana 26 ( 28 de juny al 4 de juliol) segons resultats seqüenciació (VARCO):

• Variant Delta 84,2 %



Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ale 

rtasActual/nCov/pbiVacunacion.htm

Aquesta setmana:

348.400

Pifzer-BioNtech: 278.600

(dilluns) 

Moderna: 69.800 (dijous –

dv) )

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/pbiVacunacion.htm


Situació del pla de vacunació
A data 13 de juliol s’han administrat  8.042.921 dosi (un 92,5% de les vacunes 

rebudes)

Canvi 

des del 7 

de juliol



Situació del pla de vacunació

Vacunació darrera 

setmana completa:

Total: 697.900 

Dosi 1: 241.710 

Dosi 2: 456.190

Vacunació setmana

natural dilluns-dimarts

Total: 163.482 

Dosi 1: 47.636 

Dosi 2: 115.846



Cobertura de vacunació 13/07/2021

90,5% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació (84,9% finalitzada)

88,1% de les persones de 50 o més anys han iniciat la vacunació (83,3% finalitzada) 

7/07/2021



Prioritat de vacunació: 

-30 o més anys 

-Segones dosis: Avançament segona dosi Astrazeneca a 4 setmanes a partir 

d’aquest divendres

-Primeres dosis: A partir del 19 de juliol

Important: aplicar totes les mesures de precaució 



https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-

y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html

https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html


Situació

atenció

primària









Situació

UCIs

UCI- OCUPACIÓ

UCI COVID: 219  

( 32%)

UCI NO COVID: 472

Total ingressats a la 

UCI:  691

Mitjana d’edat dels 

ingressats: 50 anys



El 061 ha arribat a rebre 60.000 trucades en un dia, quan la mitjana

en la pre-pandèmia era de 6.500 i, en els pitjors moments de la

pandèmia, al març de 2020, es va arribar a les 25.000.

El salt tecnològic que es va fer al març del 2020 permet que

actualment entrin fins a 600 trucades concurrents, gràcies als

canals telefònics que té contractats.

En aquesta cinquena onada ha augmentat l’activitat fins a un 900%

des de la situació pre-pandèmia.

Activitat actual 061 Salut Respon



Davant dubtes amb la vacunació, o què cal fer si ets COVID positiu

asimptomàtic, o si ets contacte estret asimptomàtic, si et vols renovar la

Targeta Sanitària Individual (TSI) o per tràmits amb La Meva Salut... A

l’APP 061 Salut Respon, hi ha un Xat actiu i preguntes freqüents que

faciliten les respostes, també disponicles a Canal Salut o web del SEM

Cal intentar preservar l’entrada al 061 per a la simptomatologia i

usar els canals descrits per a la resta de temes.

Infos: APP061 i webs Canal Salut i SEM
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