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Els ingressats per Covid-19 a
Terrassa ja són 134 després de
triplicar-se en 10 dies
Els hospitals sumen 36 nous pacients durant el cap de setmana i la resta
d'indicadors es troben als nivells més alts des de l'inici de la pandèmia

Els ingressos per Covid-19 tornen a superar el centenar després de més de dos mesos. | Albert Alemany

La situació de la Covid-19 a Terrassa no millora i un dia més torna a trobar-se a números
vermells. La novetat més destacable és que els hospitals egarencs atenen 134 pacients, 36
més que el passat divendres. És la primera vegada que aquests centres atenen més de 100
ingressats des de principis de maig.
Als hospitals egarencs, la xifra d'ingressats per Covid-19 ha experimentat una forta crescuda en
només tres setmanes: el juny acabava amb només mitja dotzena de persones hospitalitzades
(xifres comparables a les d'ara fa un any), el juliol començava amb 15, fa 10 dies ja n'hi havia 45, i
el divendres passat ja n'hi havia 98.
L'Hospital de Terrassa atén 60 pacients a planta, sis a l'UCI i tres més en atenció domiciliària.
L'Hospital Universitari MútuaTerrassa atén 55 pacients a planta, cinc a l'UCI, quatre a la unitat de
semicrítics i un és atès a domicili. La xifra de pacients a l'UCI torna a superar la desena dos
mesos després, però el sostre se situa en 26, registrats a l'abril.
El risc de rebrot és de 1397, 30 punts més que divendres. L'actual és el registre màxim al qual
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s'ha arribat durant la pandèmia. Aquest juliol va començar amb 696 punts, xifra que aleshores era
el màxim del 2021. La velocitat de contagi (Rt), se situa en 1,40 punts, per sota dels 1,61 del
passat divendres, però encara molt superior a la recomanació de l'OMS, que xifra en 1 el llindar
màxim per mantenir la pandèmia controlada. Tot i que es manté alt, 10 dies enrere l'indicador es va
situar en 3,70 punts.
L'última setmana s'han detectat a Terrassa 1.273 nous contagis, la xifra setmanal més alta
durant la pandèmia. Les dues setmanes anteriors s'havien registrat 985 i 448 nous casos,
respectivament. En els últims set dies, la positivitat en unes 9.500 proves PCR i testos d'antígens
s'ha situat en un preocupant 15,62%. Afortunadament, durant el juliol no s'han registrat morts per
coronavirus a la ciutat, i el balanç total, des del març del 2020, se situa en 539.
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