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Sis ingressats menys per covid-19
al Camp de Tarragona
El risc de rebrot baixa 24 punts a les Terres de l'Ebre

Una veïna de Girona fent-se el frotis nasal per a la PCR | ACN

Al Camp de Tarragona s'han registrat 40.930 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 40
més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la
pandèmia és de 42.495. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.122 persones,
les mateixes en les darreres hores.
El risc de rebrot baixa a 118 (-8), pels 131 de la setmana anterior. L'Rt baixa sis centèsimes i se
situa en 0,96, per sota de l'1,05 de la setmana del 22 al 28 de maig. La taxa de confirmats per
PCR/TA se situa en 57 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 121,5. L'índex
de positivitat de les proves diagnòstiques és del 4,86%. Actualment hi ha 34 pacients ingressats,
sis menys que en el darrer registre.
Terres de l'Ebre: risc de rebrot de 36
La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 10.726 casos
confirmats per PCR o TA, nou més que en el balanç anterior, i 11.072 si es tenen en compte totes
les proves. En aquesta regió han mort 180 persones des de l'inici de la pandèmia (ídem).
El risc de rebrot baixa 24 punts, fins a 36, mentre que en l'interval anterior era de 122. La taxa
de confirmats per PCR o TA entre el 29 de maig i el 4 de juny és de 17 per cada 100.000
habitants. La incidència a 14 dies és de 62. El 2,07% de les proves que es fan surten positives.
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L'Rt baixa a 0,56, per sota de la setmana anterior, quan era d'1,59. Actualment hi ha 13 pacients
ingressats (dos menys).

https://www.reusdigital.cat/noticia/85165/sis-ingressats-menys-covid-19-al-camp-tarragona
Pagina 2 de 2

