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Al Camp hi ha 21 ingressats amb
covid
En són dos més que el passat diumenge

Un grup de sanitaris, en una imatge d'arxiu, durant un cribratge massiu | ACN

Al Camp de Tarragona s'hi han registrat 60.744 casos de covid-19 confirmats per PCR o
tests d'antígens, 19 més que el passat diumenge. Si es tenen en compte totes les proves, els
casos acumulats des de l'inici de la pandèmia són 62.812.
En aquesta regió s'han mort des de l'inici de la pandèmia 1.213 persones, cap més des de
l'anterior balanç fet per Salut. El risc de rebrot baixa 7 punts i és de 43, per sota del de la
setmana anterior (53). L'Rt baixa fins a 0,96, per sota del de la setmana del 24 al 30 de setembre
(1,01).
La incidència a 7 dies és de 19. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 1,73%.
Actualment hi ha 21 pacients ingressats (dos més que el passat diumenge).
Terres de l'Ebre: el risc de rebrot puja fins a 95
La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 14.556 casos
confirmats per PCR o TA, set més que en el balanç anterior, i 15.064 si es tenen en compte totes
les proves. En aquesta regió s'han mort 190 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més.
El risc de rebrot puja 1 punt, fins a 95, per sota de l'interval anterior (170). La incidència a 7 dies
és de 46. El 2,92% de les proves que es fan surten positives. L'Rt baixa fins a 0,79, dos
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centèsimes menys, i per sota de l'1,46 de l'interval anterior. Actualment hi ha 7 pacients
ingressats (els mateixos que diumenge).
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