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El risc de rebrot baixa fins a 1.437
punts al Camp de Tarragona
A Catalunya, l'Rt baixa cinc centèsimes a 1,26 i el risc de rebrot puja a 1.409
(+23)

Una sanitària fa la prova PCR a una senyora | ACN

Al Camp de Tarragona s'han registrat 49.692 casos confirmats per PCR o tests d'antígens,
665 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de
la pandèmia és de 51.395. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.128
persones, cap més.
El risc de rebrot baixa 17 punts, fins a 1.437, pels 1.511 de la setmana anterior. L'Rt baixa 12
centèsimes, fins a l'1,43, per sota del 2,84 de la setmana del 30 de juny al 6 de juliol. La
incidència a 7 dies és de 584. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 22,41%.
Actualment hi ha 74 pacients ingressats, igual que en el darrer registre; i 13 crítics a l'UCI (-3).
Terres de l'Ebre: el risc de rebrot s'enfila 54 punts (588)
La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 12.029 casos
confirmats per PCR o TA, 99 casos més que en el balanç anterior, i 12.405 si es tenen en compte
totes les proves. En aquesta regió han mort 181 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més.
El risc de rebrot puja 54 punts, fins a 588, mentre que en l'interval anterior era de 466. La
incidència a 7 dies és de 251. El 14,30% de les proves que es fan surten positives. L'Rt es
manté a 1,38, per sota del registre de la setmana anterior, quan era de 1,77. Actualment hi ha 9
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pacients ingressats, igual que fa 24 hores, i dos crítics a l'UCI (ídem).
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