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Els indicadors del coronavirus
presenten símptomes
d'estancament a les Terres de l'Ebre
El risc de rebrot s'atura als 112 punts i l'Rt puja una centèssima

HTVC

Els indicadors del coronavirus s'estanquen a Catalunya i comencen a preocupar les autoritats
sanitàries. A les Terres de l'Ebre, després de dies d'uns descens pronunciat, les xifres comencen
a presentar també símptomes d'estancament.
De fet, el risc de rebrot es manté des d'ahir dimecres parat en els 112 punts, per sota de la
setmana anterior, que era de 276. Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia puja una
centèsima, fins a 0,58, mentre que la setmana anterior era de 0,67.
En quant al nombre de noves infeccions, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de
l'inici de la pandèmia, 9.408 casos confirmats per PCR o TA, 19 més que en el balanç anterior, i
9.687 si es tenen en compte totes les proves.
La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 8 i el 14 de febrer és de 57 per cada
100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 194, pels 421 de la setmana anterior. El 2,03%
de les proves que es fan donen positiu.
En les últimes 24 hores s'ha notificat una nova mort per coronavirus al territori. Ja en són 165 des
de l'inici de la pandèmia. Entre el 8 i el 14 de febrer es van notificar 3 defuncions, 10 en l'interval
anterior. Hi ha 6.583 persones vacunades de la primera dosi, 224 més, i 4.188 de la segona, 50
més.
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Ara hi ha 49 pacients ingressats, dos menys que en l'últim balanç. Entre el 8 i el 14 de febrer hi
havia 63 pacients ingressats, 71 la setmana anterior.
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