Societat | Pere Pratdesaba | Actualitzat el 05/07/2021 a les 14:23

Un de cada 100 joves catalans ha
donat positiu durant l'última
setmana
Tot i tenir la positivitat més alta des de la primera onada, la pressió hospitalària i
l'índex de mortalitat es mantenen estables

Autotest de Covid a l'Escorial de Vic | Adrià Costa

La Covid-19 no atura a Catalunya. El Departament de Salut ha declarat 3.563 nous contagis en
les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 733.569. La velocitat de
propagació, l'Rt, continua a l'alça i puja 49 centèsimes, fins al 2,99, mentre que el risc de rebrot
s'incrementa en 299 punts i se situa en 978.
Bona part dels contagis s'han donat en joves d'entre 15 i 29 anys. En aquesta franja,
la incidència durant l'última setmana ha estat de 1.073,6 positius per 100.000 habitants,
segons els informes de Biocom-SC
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTE2OTAwYzctMzQ3ZC00ZjY5LWExNDctYWIzODFmM
DQxMjRmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9)
per a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, cosa que significa que s'ha
detectat Covid a un de cada 100 catalans d'aquesta edat en els darrers set dies. En canvi, tota la
resta de franges es troben per sota la incidència mitjana, especialment les de més edat.
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En les últimes 24 hores els pacients ingressats a planta han augmentat en 22 i ja són 544. Pel que
fa als crítics, n'hi ha dos menys que el diumenge i ja són un total de 121. A més, s'ha declarat un
mort durant les últimes 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.271.
Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies també puja i passa de 280,18 a 337,97. El
14,09% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La vacunació, per la seva part, ha
abaixat el ritme durant les darreres 24 hores. Hi ha 4.334.326 catalans punxats amb la primera
dosi i 3.150.410 amb la pauta completa.
[estatvacuna]
[plantillacoronavirus]
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