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El risc de rebrot baixa 814 punts en
un dia a la Cerdanya
Els indicadors del coronavirus disminueixen lleugerament al Ripollès

Control d'accés a la Cerdanya | ACN

El risc de rebrot a la Cerdanya és de 2.707, amb una disminució en 24 hores de 814 punts. Pel
que fa al Ripollès, l'indicador ha baixat de 1.907 a 1.858 (-49). Les dues comarques, que estan
confinades perimetralment des d'aquest dimecres, registren velocitats de contagi menors a les
informades fa un dia. A la Cerdanya s'ha passat d'1,85 a 1,39, i al Ripollès, d'1,43 a 1,40.
Un indicador preocupant és el de la taxa de confirmats per PCR/TA, que puja a la Cerdanya fins
a 1.235, i a 781 al Ripollès, segons les últimes dades del Departament de Salut. En la primera
comarca, destaca també el percentatge de proves que donen positiu, amb un 16,91%. La
incidència a 14 dies està en 2.008, pels 1.396 del Ripollès.
[noticiadiari]2/213555[/noticiadiari]
A la Cerdanya s'han diagnosticat 214 casos entre el 14 i el 20 de desembre, pels 134 de la
setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 716 PCR i 565 tests d'antígens. La mitjana d'edat
dels infectats és de 38,5. Segons l'últim balanç, hi ha 10 pacients ingressats.
En total han mort 20 persones i s'han confirmat 1.332 casos per PCR/TA des de l'inici de la
pandèmia, 35 més en 24 hores. El total amb totes les proves és de 1.353. Entre el 14 i el 20 de
desembre hi havia set ingressats i es va declarar una mort. En l'interval anterior només hi havia
dos hospitalitzats i no es va informar de cap mort.
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Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 188 casos entre el 14 i el 20 de desembre, pels 148 de
la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 1.261 PCR i 2.092 tests d'antígens. La mitjana
d'edat dels infectats és de 47,18. En aquest moment hi ha 14 pacients ingressats. En total han
mort 51 persones, les mateixes que fa 24 hores.
S'han confirmat 1.331 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 22 més que fa un dia. El
total amb totes les proves és de 1.384. El 5,87% de les proves donen positiu i la taxa de
confirmats per 100.000 habitants està en 781. Entre el 14 i el 20 de desembre hi havia 15
ingressats i s'ha informat de 7 morts. En l'interval anterior hi va haver 23 hospitalitzats i es van
comunicar 5 defuncions.
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