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La vacunació a Sant Cugat assoleix prop del 5% de la població amb les dues dosis
El 4,7% de la població de Sant Cugat ha rebut ja la vacunació
completa contra la Covid-19. Això suposa que 4.217 persones
ja han rebut les dues dosis. La xifra s'eleva en el cas de la
primera dosi, que ja s'ha administrat al 8,4% de la població,
amb 7.752 persones. Els col·lectius amb més cobertura són els
de persones institucionalitzades (95% amb la pauta completa),
el personal de residències (78,9%) i el personal sanitari
(68,7%). Pel que fa a la població de persones amb gran
dependència, el 66,5% del grup també compta amb les dues
dosis. Un 11,9% dels majors de 80 anys també té les dues
dosis, mentre que a la franja d'edat entre els 60 i 65 anys la
vacunació cobreix només el 0,2%.

Les dades de la vacunació a Sant Cugat, a un cop d'ull
Davant el ritme de vacunació, Sant Cugat afronta la incidència de la Covid-19 amb un risc de rebrot que se
situa als 265 punts i una velocitat de reproducció (Rt) de 1'43. Suposa una lleugera millora respecte a la
tendència de l'última setmana.
Comparació de les dades de Sant Cugat amb les del Vallès Occidental i les de Catalunya:
Sant Cugat
Rt: 1,43
Risc de rebrot: 265
Risc de rebrot a 14 dies: 182,74
PCR positives: 4,24%
Vacunats 1a dosi: 7.752
Vacunats 2a dosi: 4.217
Vallès Occidental
Rt: 1,21
Risc de rebrot: 278
Risc de rebrot a 14 dies: 227,21
PCR positives: 4,89%
Vacunats 1a dosi: 82.078
Vacunats 2a dosi: 43.662
Catalunya
Rt: 1,09
Risc de rebrot: 217
Risc de rebrot a 14 dies: 200,09
PCR positives: 5,21%
Vacunats 1a dosi: 724.778
Vacunats 2a dosi: 399.450
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/153136.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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