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La velocitat de contagi a les Terres
de l'Ebre s'apropa ja molt a 1
També comença a pujar lleugerament el risc de rebrot

Zona d'aparcament d'ambulàncies de l'HTVC | Sílvia Berbís

La velocitat de contagi s'aproxima ja perillosament a 1 a les Terres de l'Ebre. L'Rt, l'índex que
mesura la velocitat de transmissió del coronavirus mostra des de fa alguns dies un repunt, fet que
indica que, cada cop més, la pandèmia torna a trobar-se en creixement al territori. Este dimarts
l'Rt es troba ja en els 0,96 punts, quan la setmana anterior era de 0,60. En el moment que
sobrepassarà l'1 el nombre de contagis ja es trobarà clarament en expansió.
Una altra dada que indica que la pandèmia comença a agafar força altre cop és el risc de rebrot.
Lleugerament, va pujant. Este dimarts puja 6 punts i se situa en 119, per sota, però encara, de la
setmana anterior, que era de 127.
En les últimes 24 hores s'han confirmat 19 nous contagis al territori. La regió sanitària de les
Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.467 casos confirmats per PCR o TA i
9.750 si es tenen en compte totes les proves.
La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 13 i el 19 de febrer és de 55 per cada
100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 121, pels 217 de la setmana anterior. El 3,24%
de les proves que es fan donen positiu.
Ara hi ha 40 pacients ingressats, tres menys que en l'últim balanç. Entre el 13 i el 19 de febrer hi
havia 43 pacients ingressats, 60 la setmana anterior.
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En estos moments hi ha 7.613 persones vacunades de la primera dosi, 186 més, i 4.404 de la
segona, 73 més.
Al territori han mort des de l'inici de la pandèmia 167 persones per coronavirus. Entre el 13 i el 19
de febrer es van notificar 4 defuncions, 6 en l'interval anterior.
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