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Remet poc a poc la Covid-19 a Sant Cugat tot i l'elevat nombre de contagis
Les mesures de restricció es fan notar en l'incidència de la
Covid-19 a Sant Cugat. Bona part dels indicadors han
millorat en els últims set dies, tot i que els contagis registrats
continuen sent nombrosos. En 24 hores, s'han comptabilitzat
més d'un centenar de positius a la ciutat. El risc de rebrot,
però, cau lleugerament fins als 1.449 contagis per cada
100.000 habitants i la velocitat de reproducció se situa per sota
de l'1 (0,94) per segon dia consecutiu. La campanya de
vacunació se suma als bons indicadors amb 120 primeres dosis
i 423 de segones en 24 hores. Amb això, el 51% de la població
de Sant Cugat ja té la pauta completa.

!function(e,i,n,s){var
t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)windo
w[t].process&&window[t].process();else
if(!e.getElementById(n)){var
o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.pa
rentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");Evolució dades Covid
Infogram
Comparació de les dades de Sant Cugat amb les del Vallès Occidental i les de Catalunya:
Sant Cugat
Rt: 0,94 (-0,12)
Risc de rebrot: 1.449 (-147)
Contagis 9.232 (+714)
Pacients ingressats12 (+4)
Risc de rebrot a 14 dies: 1.534,36 (+40,43)
PCR positives: 16,67% (+1,37)
Vacunats 1a dosi: 57.232 (+1.876)
Vacunats 2a dosi: 40.659 (+3.370)
Vallès Occidental
Rt: 1,01 (-0,34)
Risc de rebrot 1.181 (-111)
Contagis 97.782 (+6.843)
Pacients ingressats 226 (+73)
Risc de rebrot a 14 dies: 1.164,01 (+218,13)
PCR positives: 17,33% (+1,85)
Vacunats 1a dosi: 579.253 (+19.450)
Vacunats 2a dosi: 455.260 (+34.872)
Catalunya
Rt: 1,34 (-0,37)
Risc de rebrot: 1.165 (-165)
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Contagis858.406 (+49.311)
Pacients ingressats 1.938 (+683)
Risc de rebrot a 14 dies: 1.234,04 (+218,86)
PCR positives: 21,33% (+2,03)
Vacunats 1a dosi: 4.831.137 (+167.956)
Vacunats 2a dosi: 3.744.757 (+273.326)
[Aquesta notícia compara les dades d'una setmana per l'altra. Trobareu les dades diàries a la portada de la web
de cugat.cat actualitzades]
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