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Cau el risc de rebrot i la ràtio de
contagi a la regió sanitària de Sabadell
Segons les últimes dades, hi ha 265 pacients ingressats, 32 dels quals a l'UCI

Ciutadans amb mascareta pel carrer | Adrià Costa

La regió metropolitana nord, que acull Sabadell, suma un total de 35.400 casos confirmats des de
l'inici de la pandèmia; i prop de 300 casos nous en les últimes 24 hores. Durant l'última jornada,
el territori també ha registrat 12 noves defuncions, enfilant el còmput global a 3.027 morts per
Covid-19. Segons les últimes dades, actualment hi ha 265 pacients ingressats als hospitals de la
zona, 32 dels quals a l'UCI.
[noticia]31883[/noticia]
Per altra banda però, el risc de rebrot continua en una tendència a la baixa arribant als 150,43
punts; la setmana passada el risc era de 198,19; mentre que la velocitat de propagació del virus
es continua mantenint sota de l'1, en concret 0,86 -la primera setmana de setembre la xifra era
de 0,98.
Pel que fa a Sabadell, la xifra de casos confirmats s'eleva a 4.224 mentre que els sospitosos ja
han superat la barrera dels 28.400. A més, durant les últimes 24 hores s'han registrat tres
defuncions més, arribant a la xifra de 379 morts des de l'inici de la pandèmia al municipi vallesà.
El risc de rebrot puja quatre punts i se situa en 165,18; però continua estant per sota a les dades
recollides a finals d'agost quan estava a 266,67. La ràtio de contagi puja tímidament fins al 0,79. Pel
que fa al risc de rebrot, el municipi se situa en 165,82; una lleugera tendència a la baixa durant
els darrers dies malgrat que es manté en nivells elevats
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31878/mapes/risc/rebrot/es/mante/alt/sabadell) .
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[noticia]31878[/noticia]
Terrassa, sota lupa
A Terrassa, l'altra capital de comarca, el nombre total de casos confirmats s'apropa als 4.000
(3.965 diagnosticats). Ahir, es va registrar una nova mort i el total de defuncions a la ciutat puja a
272 persones. Per altra banda, el risc de rebrot baixa una trentena de punts en 24 hores quedantse en 251,86; la primera setmana de setembre era de 291,91. Finalment, la ràtio de contagi baixa
fins a 1, quan la setmana anterior era de 1,33.
Actualment a Sant Cugat s'han registrat un total de 1.256 casos positius (una seixantena de nous
casos durant l'última setmana) i 11.170 sospitosos. Unes xifres que deixen la taxa
estandarditzada de 153,95 positius per cada 10.000 santcugatencs. Pel que fa al risc de rebrot,
el municipi se situa en 134,42; una lleugera tendència a la baixa durant els darrers dies però que
es manté en nivells elevats
(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/3807/mapes/risc/rebrot/es/mante/alt/sant/cugat) .
A Rubí s'han registrat un total de 1.253 casos positius, amb 14 pacients ingressats. Pel que fa al
risc de rebrot, el municipi se situa en 209; mostrant una lleugera tendència a la baixa durant els
darrers dies.
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