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Terrassa ja té prop de 100
ingressats per Covid i una
positivitat del 15%
El risc de rebrot, amb 1.363 punts, és el més alt des de l'inici de la pandèmia

Hi ha 98 persones ingressades a Terrassa, nou de les quals a l'UCI. | Albert Alemany

L'evolució de la Covid-19 a Terrassa no és bona. Per una banda, els ingressos als hospitals
ja freguen els 100, mentre que alguns indicadors es continuen situant a nivells mai vistos
fins ara. Un exemple és el risc de rebrot, que actualment es troba en 1.363 punts, o la
positivitat, que és del 15.3% l'última setmana.
Als hospitals egarencs, la xifra d'ingressats per Covid-19 ha experimentat una forta
crescuda en només tres setmanes: el juny acabava amb mitja dotzena de persones
hospitalitzades, el juliol començava amb 15, el divendres passat ja n'hi havia 45, i actualment n'hi
ha 98, el registre més alt dels darrers dos mesos. En dos dies n'hi ha hagut 16 de nous.
Els ingressos van caure per sota dels 100 per últim cop el divendres 14 de maig. Des
d'aleshores, el màxim havien estat els 95 pacients d'aquell mateix dia, superats pels 98 actuals.
D'aquests, 60 els atén el Consorci Sanitari de Terrassa (CST), i MútuaTerrassa, 38. De tots
aquests, 9 es troben a l'UCI. Pel que fa a les defuncions, no mor ningú a la ciutat des de la
setmana del 26 de juny. El balanç de morts a Terrassa des de l'inici de la pandèmia se situa en
536.
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El risc de rebrot es troba en 1.363, el màxim al qual s'ha arribat durant la pandèmia, superant en 12
punts el pic del 7 de juliol. Fins aleshores, el màxim històric havia estat un pic puntual i aïllat de
1.079 de l'octubre. Aquest juliol va començar amb 696 punts, en el seu moment el màxim del 2021.
La velocitat de contagi se situa en 1,61 contagis per positiu, un registre gens bo, però molt per sota
dels 3,70 de fa una setmana. L'OMS recomana mantenir aquest indicador per sota de l'1.
L'última setmana, en poc més de 9.000 proves PCR i testos d'antígens, s'ha produït una
positivitat del 15,3%, la més alta registrada fins ara. En aquest període s'han detectat 1.244 nous
casos, el doble que la setmana anterior (666), i molt per sobre dels 177 registrats fa dues
setmanes. Fins ara, Salut quantifica en 21.430 els casos de Covid-19 a Terrassa des de l'inici de
la pandèmia.
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