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SITUACIÓ DEL COVID-19 

Data: 22/06/2020 
Àmbit: Salut, Crisis 

A data de 22/06/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 8 926 399 arreu del món amb 

468 257 morts, d’aquests casos confirmats 1 945 600 s’han produït els darrers 15 dies, 3 750 860 són casos 

actius i 4 865 550 persones  s’han recuperat. 

A data de 15 de juny, la Comissió dona suport a la iniciativa internacional sobre facilitació del comerç de 

productes sanitaris, el Comissari de Comerç ha compartit aquesta idea amb un grup de socis de la 

Organització Mundial del Comerç. Aquestes idees es centren al debat internacional en curs sobre com 

facilitar l’accés a productes farmacèutics i mèdics assequibles i evitar pertorbacions del comerç en temps de 

crisi, i podrien formar part d’un acord internacional obert a tots els membres de la OMC. Per a més 

informació feu clic aquí. 

A data de 16 de juny, els Estats membres, amb el suport de la Comissió han acordat una sèrie 

d’especificacions tècniques per a garantir un intercanvi d’informació segur entre les aplicacions nacionals de 

rastreig de contactes amb una arquitectura descentralitzada. Això afecta a la immensa majoria d’aquests 

tipus d’aplicacions que s’han posat en marxa a la UE. Una vegada es posi en marxa la solució tècnica, 

aquestes aplicacions nacionals, funcionaran sense interrupció quan els usuaris viatgin a un altre país de la UE 

que també segueixi aquest enfocament descentralitzat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 17 de juny, la Comissió presenta l’estratègia de la UE en matèria de vacunes per a accelerar el 

desenvolupament, la fabricació i la utilització de vacunes contra la COVID-19. Una vacuna eficaç i segura 

contra el virus és la millor aposta per a arribar a una solució permanent a la pandèmia. Per a més informació 

feu clic aquí. 

A data de 18 de juny, els membres de la UE ja poden sol·licitar finançament addicional amb càrrec a 

l’Instrument de Prestació d’Assistència Urgent per al transport de mercaderies essencials, d’equips mèdics i 

de pacients afectats pel coronavirus. Aquests fons s’afegeixen a les ajudes ja disponibles a càrrec del 

Mecanisme de Protecció Civil de la UE i a les entregues d’equips de protecció efectuades amb anterioritat a 

través de rescEU. Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 18 de juny, el Consorci Exscalate4CoV, finançat per la UE, ha anunciat que un medicament genèric 

ja registrat, utilitzat per al tractament de la osteoporosi, el raloxífen, podria ser eficaç per als pacients de 

COVID-19 que presenten una simptomatologia lleu. El consorci utilitza una plataforma de supercomputació 

recolzada per la UE, una de les més potents del món, per a comprovar el possible impacte de les molècules 

conegudes a la estructura genòmica del coronavirus. Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 19 de juny, el Parlament Europeu va aprovar la modificació del Reglament de Requisits de Capital, 

per a què pugui temporalment garantir condicions favorables per als bancs. Això farà que els fluxos de crèdit 

es concedeixin a empreses i llars i absorbeixi pèrdues, mitigant les conseqüències econòmiques del 

confinament del COVID-19. Per a més informació feu clic aquí. 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1042
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_890
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
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