Societat | | Actualitzat el 05/03/2021 a les 17:00

Caiguda lliure dels indicadors de la
pandèmia a Terrassa, en números
vermells tot i la millora
L'última setmana s'han registrat nous 300 positius i han mort cinc veïns, mentre
millora la situació als hospitals

La velocitat de contagi es manté per sota de l'1 i el risc de rebrot cau fins als 246 punts. | Adrià Costa

Millora generalitzada de tots els indicadors de pandèmia a Terrassa: baixen de manera
destacada tots els indicadors, i només puja la positivitat, que es manté baixa (3,96%) després
de pujar 0,15 punts en les últimes 48 hores. Dilluns era del 4,30%, i divendres passat, del
5,52%. El percentatge actual es tradueix en 300 nous casos de 8640 proves PCR i testos
d'antígens.
Pel que fa al risc de rebrot, segueix en caiguda lliure i actualment se situa en 246 punts, el
registre més baix en gairebé tres mesos. La tendència a la baixa ja es manifestava en els
últims recomptes: fa 48 hores era de 259 punts, dilluns, de 330, i dimecres de la setmana
passada, de 476. Consulta l'últim recompte i compara'l amb les dades actuals.
En els últims set dies s'han registrat 300 nous positius, xifra per sota dels 429 i els 306 de les
dues setmanes anteriors. Amb aquests, la ciutat comptabilitza 16.395 positius des de l'inici de la
pandèmia, al març passat. Amb relació a les defuncions, l'última setmana han mort cinc pacients
de Covid-19 a Terrassa. A les dues anteriors se'n van produir set i nou, respectivament. Amb
aquestes, el registre de morts totals se situa en 492. La velocitat de contagi se situa en 0,75 nous
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casos, per sota de l'1. Fa només dues setmanes, l'indicador se situava en 1,42 casos per positiu.
Als hospitals baixa amb força la xifra d'ingressats, que passa dels 134 de l'últim recompte als 121
actuals. El dilluns n'hi havia 124. A les UCI no varia la xifra de pacients, i com fa cinc dies, encara
n'hi ha 16. Actualment el pic d'ingressats després de la primera onada a la ciutat és de 229
persones, registre al qual es va arribar al novembre. A l'UCI, el màxim nombre de pacients
registrat a la segona i tercera onada és de 22 pacients, a mitjans de gener.
A l'Hospital de Terrassa hi ha 43 persones ingressades a planta, set a l'UCI i tres més en
hospitalització domiciliària. A l'Hospital Universitari MútuaTerrassa atenen 51 persones a planta,
nou a l'UCI, cinc a la Unitat de Semicrítics, i tres més són atesos a domicili. D'aquest total, segons
Salut, 81 són veïns de Terrassa.
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