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Cau amb força la xifra d'ingressats
per Covid-19 a Terrassa mentre
augmenten alguns indicadors
Les UCI arriben a la xifra mínima d'ocupació en quatre mesos

Els hospitals egarencs atenen 110 pacients, 13 dels quals a l'UCI. | Albert Alemany

Tot i que l'evolució de la pandèmia a Terrassa es manté estable i a la baixa, els indicadors
mostren tendències diferenciades en l'últim recompte. Així, destaca la forta caiguda de la xifra
d'ingressats i la descongestió de les UCI, així com la crescuda de la Rt, que es consolida per sobre
de l'1 per tercer dia consecutiu.
Actualment, els hospitals de Terrassa atenen 110 pacients de coronavirus, nou menys que
dimecres i 17 menys que el dilluns. Aquest registre és el més baix en prop de tres mesos, tenint
en compte que des del 9 d'octubre no es baixa dels 100, i l'últim pic, de 229 punts, es va produir
al novembre. A les UCI hi ha 13 pacients, la xifra més baixa des del novembre, mes des del qual
no s'havia baixat de 14, i en canvi, s'havia arribat a pics de 22 en diverses ocasions.
A l'Hospital de Terrassa hi ha 30 persones ingressades a planta i cinc a l'UCI. A més, el
Consorci Sanitari de Terrassa atén tres pacients més a domicili. A l'Hospital Universitari
MútuaTerrassa hi ha 58 pacients a planta, vuit a l'UCI, tres a la Unitat de Semicrítics i tres en
atenció domiciliària. D'aquests, segons Salut, 70 són veïns de Terrassa.
El risc de rebrot es manté alt, en 231 punts (la línia vermella la marquen els 100 punts). El
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registre actual constata un augment de tres punts respecte al registre de dimecres, i de 28
respecte al de dilluns. Una setmana enrere, queia dels 200 punts per primer cop des de principis
de desembre. El pic del 2021 és de 690 punts, del gener.
També pugen la velocitat de contagi i els contagis setmanals, però baixa la positivitat. En l'última
setmana s'han detectat 243 nous casos a Terrassa, xifra per sobre dels 233 de la setmana
anterior, però per sota de les 304 de fa dues setmanes. Segons Salut, s'han produït 16.916
contagis a la ciutat.
La velocitat de contagi (Rt) es consolida per sobre de l'1 després d'un ascens des de dilluns,
quan era de 0,93 punts, i actualment se situa en 1,09. Dimecres ja era d'1,04. El març començava
amb 0,76 casos per positiu, i el pic del 2021, fins ara, és d'1,45. No obstant això, baixa la
positivitat en proves PCR i testos d'antígens: un 4,34% de les 6.448 persones explorades aquesta
setmana han donat un resultat positiu. En el mateix període han mort tres veïns i veïnes de la
ciutat, registre per sota dels vuit i cinc de les dues setmanes anteriors, respectivament. Amb
aquestes, la xifra de defuncions actual és de 502.
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