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GRÀFIC Tres morts i 15 altes durant
el cap de setmana als hospitals de
referència de Sant Cugat
Des de divendres, el nombre d'ingressats a la ciutat ha caigut de 108 a 103 i els
pacients a les UCI són 14, el nombre més baix des del 18 de març

Primera mort per coronavirus a Terrassa després de tres dies. | Albert Alemany

Després que una nova víctima mortal el divendres posés final a tres dies sense defuncions per
coronavirus a Terrassa
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/73873/grafic/primera/mort/coronavirus/despr/tr
es/dies/sense/hospitals/terrassa) , durant el cap de setmana la Covid-19 s'ha endut la vida de
tres persones a la ciutat. Amb aquestes noves defuncions, el nombre de morts provocades per la
pandèmia a la ciutat s'eleva a 288.
Mentrestant, les altes segueixen en crescuda continguda i se situen en 1221, 15 de les quals
donades el dissabte i diumenge. D'altra banda, la tendència a la baixa es manté en tots els
sentits, i la corba es segueix doblegant. Respecte a les dades de divendres, el nombre
d'ingressats per coronavirus als hospitals de Terrassa cau de 108 a 103, mentre que els pacients
de la UCI baixen de 16 a 14.

!function(e,i,n,s){var
t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)
https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/2405/grafic-tres-morts-15-altes-durant-cap-setmana-hospitals-referencia-sant-cugat
Pagina 1 de 2

window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var
o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loadermin.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");
Covid-19 Terrassa (https://infogram.com/d312b862-78d8-47c2-ae5c-37be153e0647)
Infogram (https://infogram.com)
Actualment l'HUMT té cura de 38 pacients ingressats. D'aquests, 9 es troben a la UCI i 29 a
planta. A més, a Vallparadís ja no hi ha cap persona hospitalitzada, mentre que a l'hospital de
campanya de l'Hospital Terrassa Park, en queden 14 més i 2 més estan amb hospitalització
domiciliària. Fins aquest dimarts, 619 pacients han sigut donats d'alta a MútuaTerrassa, i 133
persones hi han mort a causa de coronavirus.
A dia d'avui, el Consorci Sanitari de Terrassa atén 51 pacients en total. D'aquests, 18 es troben
ingressats a planta i 5 més a la UCI a l'Hospital de Terrassa. Cap pacient es troba en
hospitalització domiciliària i 18 es troben a l'Hospital i a la Llar Residencial Sant Llàtzer. Fins ara, el
CST ha donat d'alta 602 pacients i la pandèmia hi ha provocat la mort de 155 persones.
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