
Seguiment situació epidemiològica Covid 19

Covid19 a aigües residuals:

www.udg.edu/salutlaboral Oficina de Salut laboral 972 41 98 03

(data 07/03/23 font: https://sarsaigua.icra.cat/ )

Interpretació de la situació epidemiològica
• En la setmana epidemiològica 8, del 20 al 26 de febrer del 2023, la incidència del conjunt de les Infeccions respiratòries agudes
(IRA) es manté estable (taxa de 821 afectats per 100.000 habitants). S'han registrat 63.206 casos d'IRA.
• La distribució de virus mostra la grip com el més freqüent (38,6% de les mostres), seguida del rinovirus (15,9%),
del metapneumovirus (12,9%), del coronavirus humà (6,5%), de l'adenovirus (2,7%), del VRS (1,9%) i del SARS-Cov-2 (1,6%).
• Es registra un nou ascens de diagnòstics de la grip en totes les franges d'edat, majoritàriament pel virus Influenzae B, i encara
en nivell de transmissió baix. Tant la incidència del SARS-COV2 com del VRS es mantenen en nivell baix.
• L'estimació de la taxa setmanal global de COVID-19 és de 13 (2-24) enfront dels 29 (15-42) de la setmana anterior. La
variant Òmicron representa el 100% de les mostres seqüenciades. La sub-variant XBB.1 es actualment majoritària, desplaçant a
la BQ.1, sense repercussió assistencial actual. El nombre persones ingressades amb COVID en llits convencionals es manté
estable. Actualment, hi ha 280 persones ingressades, 5 menys que la setmana anterior. El 77,1% d'aquests ingressos són de
persones majors de 60 anys. Els ingressos en UCIS continuen baixos, amb 9 persones ingressades per aquesta malaltia.
• La incidència estimada de grip amb les proves microbiològiques no mostra la mateixa tendència que els diagnòstics i es manté
estable. S'estima una incidència de 316 (275-356) casos per 100.000 habitants enfront dels 341 (304-377) de la setmana
passada. La transmissió està encara en nivell baix.
• La taxa calculada de bronquiolitis, dada sindròmica del VRS, també continua en nivell de transmissió baix (7 afectats per
100.000 habitants). En els menors d'un any la incidència es manté estable a nivells alts (606 per 100.000 habitants). En global la
taxa en menors de 4 anys és baixa, de 131 afectats per 100.000 habitants.
• La cobertura de la vacunació contra la COVID-19 és del 77% en els majors de 80 anys, i del 59% si comptem totes les persones
de 60 anys o més. La cobertura de vacunació antigripal d'un 71% en els majors de 80 anys i un 53% si comptem totes les
persones de 60 anys o més.
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