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Els hospitals de Terrassa atenen 29
pacients per Covid-19 més que fa
una setmana
Segueixen augmentant el risc de rebrot i la velocitat de contagi (Rt)
Els hospitals de Terrassa atenen aquest divendres 127 persones per Covid-19. Són dos més que
dimecres i 27 més que fa una setmana. D'aquests, 16 es troben a la UCI en estat més greu. El
pic d'ingressats es va produir a la segona onada, amb 228 persones, 22 dels quals a la Unitat de
Cures Intensives.
A l'Hospital Universitari MútuaTerrassa hi ha 53 pacients a planta, set a la Unitat de Cures
Intensives (UCI), cinc a la Unitat de Semicrítics, i nou són atesos a domicili. El Consorci Sanitari de
Terrassa atén 53 pacients: d'aquests, 49 es troben ingressats a l'Hospital de Terrassa (nou dels
quals a l'UCI), i tres més es troben en hospitalització domiciliària. D'aquests, segons Salut,
També han augmentat en les últimes hores el risc de rebrot i la velocitat de contagi: el primer se
situa en 271 punts després d'una crescuda de 104 l'última setmana, i la velocitat de contagi
arriba a 1,24 punts, quan fa una setmana era de 0,72.
L'última setmana s'han detectat 252 casos, i a les dues anteriors, 213 i 291, respectivament. En
els últims set dies hi ha hagut un 3,75% de positivitat en les més de 7.600 proves PCR i testos
d'antígens. A la setmana anterior la incidència era del 6,28%. Amb els últims casos, segons
Salut, a Terrassa s'han detectat 17.999 casos de coronavirus.
A banda, pel que fa a les defuncions, des de dimecres ha mort una altra persona per Covid-19 de
Terrassa, amb què eleva el registre setmanal a cinc (sis i quatre a les dues anteriors). Des de
l'inici de la pandèmia, al març del 2020, Salut comptabilitza 520 morts entre veïns i veïnes de la
ciutat.
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