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Els indicadors epidemiològics
milloren a l'Ebre, mentre al conjunt
del país la pandèmia empitjora
En les darreres 24 hores ha mort una altra persona al territori afectada per la
covid-19
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La regió sanitària de les Terres de l'Ebre presenta este divendres dades epidemiològiques força més
esperançadores que les que es donen al conjunt del país. El risc de rebrot baixa 13 punts i se situa
en 126, cada cop més a prop de la franja moderada de risc (per sota dels 100 punts). Per contra,
la mitjana catalana de risc és ara de 212.
Pel que fa a la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), després d'uns dies d'inestabilitat, ara
torna a baixar. Se situa en els 0,76 punts (-0,03), mentre que la setmana anterior era de 0,85.
Catalunya, l'Rt és ara de 0,95 ounts, molt a prop de l'1, per la qual cosa el Govern ha decidit no
avançar en la desescalada.
Pel que fa al nombre de nous casos, este divendres se n'han confirmat 12 més. Des de l'inici de
la pandèmia són 5.092 els casos confirmats per PCR o antígens, 5.326 si es tenen en compte la
resta de proves. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 243 i el 30 de
novembre és de 71 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 175, pels 245 de
la setmana anterior. El 4,65% de les proves que es fan donen positiu.
Per altra banda, en les darreres 24 hores també s'ha notificat una nova mort per coronavirus.
Des de l'inici de la pandèmia han mort 120 persones afectades per la malaltia. Entre el 24 i el 30
de novembre es van notificar 8 defuncions, 9 en l'interval anterior.
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Segons l'últim balanç, hi ha 33 persones ingressades (-6). Entre el 24 i el 30 de novembre hi
havia 40 ingressats. La setmana anterior van ser 48 els hospitalitzats.
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