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Els indicadors COVID-19 s'incrementen exponencialment a
Torroella i a l'Estartit en les darreres tres setmanes

Tots els indicadors COVID-19 a Torroella i a l'Estartit s'han incrementat exponencialment en menys d'un
mes, del 18 de desembre al 13 de gener, segons es recull en el seguiment de dades que es realitza des
de l'Àrea de Salut.
L'índex de rebrot (Rho) té valors similars als que vam patir a l´octubre i cal tenir en compte que en
aquests moment encara no tenim incorporada la repercussió en aquest valors de les conseqüències de
les festes de Nadal. Tal com indiquen els experts, aquesta repercussió es notarà en els indicadors de les
properes dues o tres setmanes. Des de l'Ajuntament continuem fent un seguiment dia a dia de l'evolució
i seguim en contacte amb les autoritats sanitàries.
Les dades dels principals indicadors, en el període comprès entre el 18 de desembre i el 13 de gener, són
les següents:
Índex de rebrot (Rho): hem passat de l'1,41 al 2,09. Si el valor de la Rt és 1 significa que el nombre de
casos nous es manté constant. L’objectiu és estar per sota d’aquesta xifra, és a dir, que els casos nous
vagin a la baixa.
Índex de risc: Hem passat d'un valor de 254,19 a 663,73. A partir de 200, el risc és MOLT ALT.
Incidència acumulada (14 dies x 100.000 habitants): Hem passat de 180,33 a 317,73
Casos positius de PCR a nivell municipal: Hem passat de 507 a 574
Casos sospitosos a nivell municipal: Hem passat de 2.680 a 2.949 casos
Casos positius de PCR a nivell ABS: Hem passat de 3.594 a 3.952 casos
Casos sospitosos a nivell municipal: Hem passat de 3.594 a 3.952 casos
Des de l'Ajuntament ens reiterem en la nostra crida per tal d'extremar totes les mesures de prevenció i
seguretat per frenar la progressió de la COVID-19. Així mateix, aprofitem per agrair-vos la col·laboració
ciutadana i el compliment de les recomanacions i restriccions dictades.
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