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La Covid-19 no cedeix a Sant Cugat
La incidència de la Covid-19 a Sant Cugat no remet i la corba
de contagis continua estable, després de la lleugera baixada de
l'agost i del pic de la cinquena onada, al juliol. Segons les
dades de Salut, aquesta setmana s'han registrat al voltant de
centenar de casos nous i el risc de rebrot és de 187, 20 punts
per sobre que fa set dies. L'epidèmia torna a créixer, tot i que
molt poc, a Sant Cugat, ja que la velocitat de reproducció (Rt)
és de 1,1 (cada deu persones contagiades, se'n contagien 11).
Actualment hi ha tres persones de la ciutat ingressades per
Covid-19 i la xifra de morts des de l'inici de la pandèmia
continua en les 241. Pel que fa a la vacunació, un 65,2% de la
població ja té la pauta completa i més del 70% ja té, com a
mínim una dosi. De l'últim grup d'edat que ha començat a
vacunar-se, dels 12 als 15 anys, un 14,7% estan completament
immunitzades i a un 53,1% ja se'ls ha administrat com a
mínim una dosi.

Comparació de les dades de Sant Cugat amb les del Vallès Occidental i les de Catalunya (respecte fa set dies):
Sant Cugat
Rt: 1,10 (+0,21)
Risc de rebrot: 187 (+20)
Contagis: 10.450 (+129)
Pacients ingressats3 (-5)
Risc de rebrot a 14 dies: 175,60 (-14,08)
PCR positives: 4,41% (-0,01)
Vacunats 1a dosi: 66.464 (+879)
Vacunats 2a dosi: 56.169 (+2.407)
Vallès Occidental
Rt: 0,83 (-0,06)
Risc de rebrot 169 (-58)
Contagis 108.953 (+956)
Pacients ingressats 136 (-13)
Risc de rebrot a 14 dies: 201,11 (-51,58)
PCR positives: 5,02 (-1,22)
Vacunats 1a dosi: 685.428 (+9.106)
Vacunats 2a dosi: 566.819 (+26.317)
Catalunya
Rt: 0,82 (=)
Risc de rebrot: 170 (-55)
Contagis961.693 (+9.155)
Pacients ingressats 1.152 (-259)
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Risc de rebrot a 14 dies: 219,25 (-72,05)
PCR positives: 5,67% (-1,39)
Vacunats 1a dosi: 5.667.868 (+66.814)
Vacunats 2a dosi: 4.634.813 (+203.803)
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