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Baixen a 25 els ingressats per
coronavirus a l'Hospital de
Campdevànol
Ja són set els veïns del Ripollès derivats a l'UCI del Josep Trueta de Girona

L'Hospital de Campdevànol, en una imatge d'arxiu | ACN

Continuen les bones notícies sobre l'impacte del coronavirus al Ripollès. L'Hospital de
Campdevànol veu com la pressió es redueix i en dos dies s'ha passat de 30 a 25 persones
ingressades per la Covid-19. D'aquesta manera, el centre hospitalari aconsegueix situar-se al
50% de la seva capacitat total. En canvi, una setena persona ha hagut de ser derivada a la unitat
de cures intensives (UCI) de l'Hospital Trueta de Girona.

?L'@HospCampdevanol (https://twitter.com/HospCampdevanol?ref_src=twsrc%5Etfw) i l'ÀBS
Ribes-Campdevànol han diagnosticat 80 casos positius per #coronavirus
(https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
?S'han registrat 6 defuncions des de l'inici de la pandèmia
? Hi ha 25 persones ingressades positives en #COVID19
(https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) o amb símptomes, i 7
pacients traslladats a altres centres pic.twitter.com/PgkailirDF (https://t.co/PgkailirDF)
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? Hospital de Campdevànol (@HospCampdevanol) April 9, 2020
(https://twitter.com/HospCampdevanol/status/1248286554067525633?ref_src=twsrc%5Etfw)

L'Hospital de Campdevànol i l'ABS Campdevànol-Ribes de Freser continuen amb un degoteig molt
lent de casos. Aquest dijous, eren un total de 80 des de l'inici de la pandèmia, dels quals només
25 estan ingressades actualment. A més, ja s'han hagut de fer set trasllats a Girona.
La xifra de defuncions es manté en sis
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/32607/sisena/mort/coronavirus/al/ripolles) -cinc la
setmana passada i només una aquesta- mentre que fins a 27 pacients ja han rebut l'alta mèdica.
Per altra banda, el nombre de professionals sanitaris infectats ha pujat a 9.
Els 80 casos no tenen en compte els que s'hagin pogut diagnosticar a les àrees bàsiques de salut
de Ripoll-Sant Joan així com a la de Camprodon i que, per diversos motius, no hagin acabat
ingressant a l'Hospital de Campdevànol. La xifra absoluta ja supera el centenar de positius, com
va explicar fa uns dies el president del Consell Comarcal al seu compte personal de Twitter.

Hem sobrepassat ja els 100 casos positius de Coronavirus al #Ripollès
(https://twitter.com/hashtag/Ripoll%C3%A8s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Segueix essent
important mantenir el confinament i si s'ha de sortir, prendre el màxim de mesures possibles. Si ho
fem bé #EnsEnSortirem
(https://twitter.com/hashtag/EnsEnSortirem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) més ràpid ?
#SòmRipollès
(https://twitter.com/hashtag/S%C3%B2mRipoll%C3%A8s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/mHQWwyV6wy (https://t.co/mHQWwyV6wy)
? Joaquim Colomer ?? (@Joaquim_Colomer) April 4, 2020
(https://twitter.com/Joaquim_Colomer/status/1246458986838327298?ref_src=twsrc%5Etfw)
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