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Lleuger repunt dels indicadors
d'evolució de la pandèmia a les
Terres de l'Ebre
El risc de rebrot puja quatre punts, fins a 116, i la velocitat de contagi cinc
centèssimes, fins a 0,63

Salut

Tot i que no de forma molt taxativa, este divendres els indicadors d'evolució de la pandèmia a les
Terres de l'Ebre experimenten un lleuger repunt, segons les dades notificades per la regió sanitària
de les Terres de l'Ebre.
Així, el risc de rebrot puja quatre punts, fins a 116, però molt per sota de la setmana anterior, que
era de 242. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 9 i el 15 de febrer és de 61
per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 185, pels 366 de la setmana anterior.
El 2,22% de les proves que es fan donen positiu.
La velocitat de contagi també puja, en concret cinc centèsimes, fins a 0,63, de manera que
s'aproxima als nivells de la setmana anterior, quan era de 0,68.
Este divendres s'han comptabilitzat 11 casos més que dijous, i ja en són 9.701 si es tenen en
compte totes les proves (dels quals 9.419 són casos confirmats per PCR o antígens. En esta regió
han mort 165 persones, la mateixa xifra que en l'últim balanç. Entre el 9 i el 15 de febrer es van
notificar 4 defuncions, 10 en l'interval anterior. Hi ha 6.759 persones vacunades de la primera
dosi, 176 més, i 4.240 de la segona, 52 més.
El nombre d'hospitalitzats decau, i ara hi ha 43 pacients ingressats, sis menys que en l'últim
balanç. Entre el 9 i el 15 de febrer hi havia 61 pacients ingressats, 68 la setmana anterior.
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