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Segueixen a l'alça els indicadors de Covid-19 a Sant Cugat
Els indicadors de la presència i afectació de la Covid-19 a Sant
Cugat continuen en creixement, tot i les restriccions. La
velocitat de reproducció del virus (Rt) supera de nou l'1 i el
risc de rebrot torna a passar la barrera dels 500 punts, amb
un augment de 68 punts en 24 hores, fins als 537. També creix
la incidència acumulada en 14 dies fins als 510,94 i la taxa de
positivitat, que se situa al 5,71%. El ritme de vacunació, però,
torna a agafar lleugerament empenta i ja són 2.286 persones a
les quals se'ls ha administrat la primera dosi i 197 -30 més en
un dia- la segona. Tot i això, Salut ha anunciat que Catalunya
es quedarà sense reserves de la vacuna contra la covid aquesta
setmana i 10.000 persones no podran rebre la segona dosis en
el termini de 21 dies.

En global, l'impacte de la Covid-19 al municipi suma 4.424 contagiats i 217 defuncions. En els últims 10 dies,
s'han confirmat 234 casos nous. Actualment, hi ha 24 persones ingressades en centres hospitalaris.
Comparació de les dades de Sant Cugat amb les del Vallès Occidental i les de Catalunya:
Sant Cugat
Rt: 1,07
Risc de rebrot: 537
Risc de rebrot a 14 dies: 510,94
PCR positives: 5,71%
Vacunats 1a dosi: 2.286
Vacunats 2a dosi: 197
Vallès Occidental
Rt: 0,97
Risc de rebrot: 572
Risc de rebrot a 14 dies: 595,45
PCR positives: 5,90%
Vacunats 1a dosi: 20.661
Vacunats 2a dosi: 1.604
Catalunya
Rt: 0,95
Risc de rebrot: 590
Risc de rebrot a 14 dies: 652,02
PCR positives: 6,82%
Vacunats 1a dosi: 182.433
Vacunats 2a dosi: 18.271
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/152157.html
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[Trobareu aquestes dades a la portada de la web de cugat.cat actualitzades cada dia perquè es pugui consultar
ràpidament l'estat epidemiològic de Sant Cugat a un cop d'ull]
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