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L'estancament dels indicadors fa
preveure un empitjorament de la
pandèmia a l'Ebre
L'Rt se situa ja en els 0,85 punts este dilluns

HTVC

Els indicadors epidemiològics es troben en una mena de punt mort que comença a mostrar
símptomes d'empitjorament a les Terres de l'Ebre, com ja està passant a la resta de Catalunya,
com a conseqüència de l'aparició de les variants britànica i sudafricana, que poc a poc van guanyant
terreny.
La velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ja se situa en els 0,85 punts este dilluns, després de
setmanes per sota del 0,65. Pel que fa al risc de rebrot, Ees troba encara congelat en els 113
punts, per sota de la setmana anterior, que era de 153.
En quant al nombre de nous contagis, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de
l'inici de la pandèmia, 9.448 casos confirmats per PCR o TA, 3 més que en el balanç anterior, i
9.731 si es tenen en compte totes les proves. En esta regió han mort 167 persones, les mateixes
que en l'últim balanç. Entre el 12 i el 18 de febrer es van notificar 5 defuncions, 9 en l'interval
anterior. Hi ha 7.427 persones vacunades de la primera dosi, 1 més, i 4.331 de la segona, les
mateixes.
La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 12 i el 18 de febrer és de 57 per cada
100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 132, pels 249 de la setmana anterior. El 3,21%
de les proves que es fan donen positiu.
Ara hi ha 43 pacients ingressats, un més que en l'últim balanç. Entre el 12 i el 18 de febrer hi
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havia 44 pacients ingressats, 62 la setmana anterior.
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