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La cinquena onada remet a Sant Cugat
Les dades epidemiològiques continuen baixant i Sant Cugat
torna a estar en xifres de mitjans de juny, abans de la 5a
onada. El risc de rebrot ja està per sota dels 100 punts (90) i
per tant torna a ser moderat, un fet que no passava des del 21
de juny. Segons les dades de Salut, l'epidèmia decreix, ja que
la velocitat de reproducció és ara de 0,68 (cada 100 persones
contagiades se'n contagien 68) i de les més de 1.000 proves
diagnòstiques setmanals que es fan només un 2,88% són
positives. Els pacients de la ciutat ingressats per Covid-19,
això sí, han augmentat respecte la setmana passada i ara en
són 6. Des de l'inici de la pandèmia s'han contagiat 10.553
persones i han mort a causa d'aquest virus 242.

Pel que fa a la vacunació, el 68,2% de la població de Sant Cuga ja compta amb la pauta completa, un
percentatge lleugerament inferior al del Vallès Occidental (69,9%) i al de Catalunya (69,1%). De les persones
d'entre 12 i 29 anys, poc més de la meitat (un 54,37%) estan completament immunitzades i de l'últim grup
d'edat que s'ha començat a vacunar, dels 12 als 15 anys, un 62,1% ja té, com a mínim, una dosi i gairebé el
40% la pauta completa.
Comparació de les dades de Sant Cugat amb les del Vallès Occidental i les de Catalunya (respecte fa 8 dies):
Sant Cugat
Rt: 0,68 (-0,42)
Risc de rebrot: 90 (-97)
Contagis: 10.553 (+103)
Pacients ingressats6 (+3)
Risc de rebrot a 14 dies: 139,13 (-36,47)
PCR positives: 2,88% (-1,53)
Vacunats 1a dosi: 67.579 (+1.115)
Vacunats 2a dosi: 58.672 (+2.503)
Pauta completa: 64.218 (68,2% de la població)
Vallès Occidental
Rt: 0,72 (-0,11)
Risc de rebrot 96 (-73)
Contagis 109.673 (+720)
Pacients ingressats 96 (-40)
Risc de rebrot a 14 dies: 133,17 (-67,94)
PCR positives: 3,26 (-1,76)
Vacunats 1a dosi: 695.368 (+9.940)
Vacunats 2a dosi: 590.869 (+24.050)
Pauta completa: 659.765 (69,9% de la població)
Catalunya
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/155314.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 28/01/2022

Cugat.cat / noticies
Rt: 0,75 (-0,07)
Risc de rebrot: 104 (-66)
Contagis969.267 (+7.574)
Pacients ingressats 938 (-214)
Risc de rebrot a 14 dies: 146,04 (-73,21)
PCR positives: 3,70% (-1,97)
Vacunats 1a dosi: 5.739.118 (+71.250)
Vacunats 2a dosi: 4.830.039 (+195.226)
Pauta completa: 5.457.148 (69,1% de la població)
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