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Salut confirma 16 brots actius de
Covid-19 amb 134 casos al Camp
de Tarragona
Hi ha més de 350 contactes en seguiment
El Departament de Salut confirma 16 brots actius de Covid-19 al Camp de Tarragona amb 134
casos positius i més de 350 contactes en seguiment. El focus més important se situa als
municipis de Vila-seca i Reus amb 39 casos -un dels quals hospitalitzats- i 81 contactes en
seguiment, que Salut emmarca en contextos de l'àmbit familiar, laboral i d'amistats.
També n'hi ha un altre amb 24 casos i 24 contactes originat en un àmbit familiar que s'estén a
Cambrils, Móra la Nova, Salou, Tivissa, Móra d'Ebre i la Selva del Camp. A més, destaquen els
quinze positius repartits en quatre brots localitzats a Salou, el municipi del territori que presenta
un major risc de rebrot i una velocitat de transmissió de la malaltia més elevada.
En concret, el primer brot de Salou és de l'àmbit familiar i consta de quatre positius i setze
contactes en seguiment. El segon també té quatre casos, set contactes i té origen en un àmbit
social. L'origen dl tercer, amb quatre casos i vuit contactes en seguiment, correspon a un àmbit de
domicili i laboral, segons Salut. Per últim, el quart també és de l'àmbit social i consta de tres
casos i deu contactes.
Pel que fa la resta de brots actius, es manté el que afecta dotze casos i 53 contactes en
seguiment amb origen en una comissaria de policia, als municipis de Reus, Mont-roig i
Montblanc. A Reus hi ha un altre brot en un àmbit familiar i d'amistats amb tres casos i 25
contactes en seguiment.
El brot de Coma-ruga (El Vendrell) consta de sis casos i quinze contactes, també d'un àmbit
familiar i de grup d'amics, mentre que el de Calafell és familiar i té quatre casos -un d'ells
hospitalitzat- i quatre contactes.
A la Selva del Camp hi ha un brot amb nou casos i 52 contactes en seguiment d'un àmbit laboral i
familiar, mentre que a Falset hi ha un focus amb tres casos i quatre contactes en seguiment
sorgit de l'àmbit familiar.
Salut també manté un brot amb deu casos i 37 contactes, sorgit dels àmbits social, familiar i
laboral, entre els municipis de Constantí, Tarragona, Vallmoll i Reus. I un altre entre Tarragona i
la Canonja, de tipus social, amb tres casos i onze contactes.
Els més recents són un brot a Vilallonga del Camp amb tres casos i cinc contactes en seguiment,
originat en un àmbit social, i un altre a Cambrils d'un àmbit laboral familiar amb tres positius i cinc
contactes en seguiment.
En paral·lel, Salut ha confirmat aquest dijous 22 nous positius a la regió sanitària Camp de
Tarragona i nou més a la regió sanitària Terres de l'Ebre.
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