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EVOLUȚIA COVID-19 ÎN EUROPA
SĂPTĂMÂNA 3- 2021(ECDC : 28.01.2021 )
REZUMAT SĂPTĂMÂNAL DE SUPRAVEGHERE

Situația generală
Până la sfârșitul săptămânii 3 (care se încheie duminică, 24 ianuarie 2021), patru
țări au observat creșterea ratei cazurilor (comparativ cu șapte țări în săptămâna 2)
și cinci au raportat creșterea internărilor și / sau ocupării spitalelor sau a UTI datorită COVID-19 (același număr ca în săptămâna precedentă). Ratele cazurilor în
rândul grupelor în vârstă au crescut în două țări ,iar patru țări au raportat
creșterea ratelor de deces. Valorile absolute ale indicatorilor rămân ridicate în
toate țările, inclusiv în cele cu tendințe stabile sau descrescătoare la acești indicatori, sugerând că transmisia este încă pe scară largă. Deși în majoritatea țărilor, indicatorii arată o situație epidemiologică îmbunătățită, într-o serie de țări care
raportează tendințe în creștere a cazurilor, este probabil ca spitalizările și internările în UTI și, eventual, decesele să crească în următoarele săptămâni.
TENDINȚE ÎN CAZURILE RAPORTATE ȘI TESTARE

Până la sfârșitul săptămânii 3, rata de notificare a cazurilor pe 14 zile pentru
UE / SEE, pe baza datelor colectate de ECDC din surse naționale oficiale din 30 de
țări, era de 421 (interval de țară: 26-1.429) la 100. 000 populație. Rata a scăzut de o
săptămână.
Dintre cele 29 de țări cu rate ridicate de notificare a cazurilor (cel puțin 60 la
100.000), au fost observate creșteri în patru țări (Finlanda, Franța, Portugalia și
Spania). Au fost observate tendințe stabile sau descrescătoare în cazul ratei pe 19 săptămâni în 25 de țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,
Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, România,
Slovacia, Slovenia și Suedia).
Pe baza datelor raportate Sistemului European de Supraveghere (TESSy) din 26
de țări, în rândul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, niveluri ridicate (cel puțin
60 la 100.000) sau creșteri ale ratelor de notificare a cazurilor COVID-19 de 14 zile
comparativ cu ultimele săptămâni au fost observate în 22 de țări (Austria, Belgia,
Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România,
Slovenia, Spania și Suedia).
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Ratele de notificare depind în mare măsură de mai mulți factori, dintre care unul este rata de
testare. Ratele săptămânale de testare pentru săptămâna 3, disponibile pentru 29 de țări, au variat
de la 672 la 12.918 teste la 100 000 populație. Austria a avut cea mai mare rată de testare pentru
săptămâna 3, urmată de Danemarca, Luxemburg, Cipru și Malta.
Dintre cele 21 de țări în care pozitivitatea testelor săptămânale a fost ridicată (cel puțin 3%), trei
țări (Franța, Lituania și Polonia) au observat o creștere a pozitivității testului comparativ cu
săptămâna precedentă. Pozitivitatea testului a rămas stabilă sau a scăzut în 18 țări (Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia).
SPITALIZĂRI ȘI UTI
Datele colectate din 20 de țări pentru săptămâna a 3-a arată că au existat 1,6 pacienți la 100.000
populație în terapie intensivă datorită COVID-19, care reprezintă 76% din ocuparea maximă a terapiei intensive observată în timpul pandemiei. Internările săptămânale la ICU, bazate pe date din 15
țări, au fost de 3,6 noi internări la 100.000, ceea ce reprezintă 42% din rata maximă până în prezent.
Ocuparea spitalelor și / sau a UTI și / sau a internările noi din cauza COVID-19 au fost ridicate
(cel puțin 25% din nivelul maxim în timpul pandemiei) sau au crescut comparativ cu săptămâna
precedentă în 26 de țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația) , Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia). Nu au fost observate alte
creșteri, deși disponibilitatea datelor variază.
MORTALITATE
Rata de deces COVID-19 pe 14 zile pentru UE / SEE, pe baza datelor colectate de ECDC din surse
naționale oficiale din 30 de țări, a fost de 103,2 (interval de țară: 0,0-247,6) la milion populație. Rata a fost stabilă timp de nouă săptămâni.
Dintre cele 29 de țări cu rate ridicate de deces COVID-19 pe 14 zile (cel puțin 10 la milion), au
fost observate creșteri în patru țări (Irlanda, Portugalia, Slovacia și Spania). Au mai fost observate
tendințe stabile sau descrescătoare ale ratelor de deces pe 1-6 săptămâni în 25 de țări (Austria,
Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia,
Ungaria, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia,
România, Slovenia și Suedia).
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