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General Policy Directives 
1. Effective February 13, 2021 all parishes within the Diocese of San Bernardino may operate 

under the guidelines contained herein. 
2. Strict adherence to these directives is critical, due to increased capacity now permitted for 

indoor worship spaces, as reflected in the February 5, 2021 decision by the United States 
Supreme Court. 

3. These guidelines for ‘indoor’ and ‘outdoor’ worship apply to both Riverside and San 
Bernardino Counties, in both the ‘PURPLE’ and ‘RED’ tiers, as defined within the State of 
California’s Blueprint for a Safer Economy. 

4. Pastors/Administrators/Pastoral Coordinators should re-emphasize to parishioners, staff 
and volunteers the critical importance of remaining at home if they are ill, or if a member of 
their household is ill, given these revised capacity guidelines, which increase risk. 

5. Parishes are strongly encouraged to continue or to expand registration for the Celebration 
of the Eucharist, in order to ensure maximum indoor safety requirements, in accordance with 
long-standing COVID protocols, which remain in force and are restated herein. 

 
Changes to Capacity Regulations 
 

1. Parishes are now permitted to worship indoors, within church and within the parish hall, 
subject to 25% of maximum occupancy for each facility, in accordance with the requirements 
for indoor worship outlined herein.  

2. All parishes may continue to offer worship services and sacraments outdoors, with no 
maximum cap, as long as weather permits, and subject to outdoor physical space 
requirements as required herein. 

3. Extreme diligence must be practiced when planning and scheduling services, to ensure 
complete and thorough sanitizing of all areas used by attendees between services, whether 
held indoors or outdoors.  

4. Parishes must continue proactive parking lot spacing, utilizing every other stall, as much as 
physically possible given these capacity requirements. This will ensure the least possible 
‘out of household’ inter-action within the six (6) feet limitation.  

5. Assigning volunteers to manage parking lot traffic, before and after services, is highly 
recommended to ensure orderly entrance and exit to the site, given increased attendance 
now permitted under these revised directives.  
 

 Amendments to COVID Protocols  
  

Due to the rapid increase of COVID virus mutations, particularly the variant unique to Southern 
California, both face shields and masks are now required to be worn by all priests, deacons, 
sacristans, lectors, Eucharistic ministers, emcees, ushers and volunteers, per Diocesan policy, 
when celebrating Mass, sacraments or overseeing any liturgical service at which the general 
congregation is present. Face shields alone may be worn at the ambo, during a reading or when 
delivering a homily, if and only if a distance of 27 feet is maintained from nearest attendee. 
 

 

OPERATIONAL GUIDELINES 
Directives for Indoor/Outdoor Worship - Effective February 13, 2021 
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Physical Spaces 

Indoor 
1. Ensure attendees do not exceed more than 25% of room occupancy requirements for 

indoor spaces.  
2. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 

that reside in the same household. 
3. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those two years 

of age and younger. 
4. Mark entrance and exits to the building clearly, to ensure that six (6) feet separation is 

maintained at all times; prevent crowding of congregants between services. 

5. Mark the flow of traffic by taping or posting six (6) feet spacings on floors, walls, doors, 
or hallways etc. 

6. Mark pews/seating to maintain a six (6) feet physical distance at all times.  
7. Utilize every other pew, if more feasible for spacing of attendees. 
8. Allocate sufficient time between services for cleaning and disinfecting all used surfaces 

including but not limited to pews, doors, and door handles. 
9. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize the church, parish 

hall, or any building used for services after each use, including restrooms. 
10. Close all drinking water fountains, baptismal font, and any decorative water elements. 
11. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 
12. Ensure ventilation systems operate properly; increase circulation of outdoor air as much 

as possible by opening windows, doors, etc.; no fans, of any kind, are allowed. 
13. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 

congregants of social distancing requirements. 
14. Post signs in all restrooms that describe proper handwashing, sanitizing, and personal 

hygiene practices. 

15. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these directives for indoor Physical 
Spaces are strictly monitored and enforced.  

 
Outdoor 
Parishes may continue with outdoor Mass and communion, as long as weather permits. 

1. Provide sufficient on-site security to ensure maximum safety of parishioners during 
outdoor services; ushers should not serve in both capacities. 

2. Designate an usher/volunteer to oversee a first aid kit, including sufficient bottles of 
water, should an emergency arise. Ensure that the usher/volunteer possesses a cell 
phone to Dial 911, should it be necessary. 

3. Ensure outdoor seating is spaced six (6) feet apart, and that this requirement is strictly 
enforced. Advise attendees at onset of services, that seating must not be moved or 
regrouped.  

4. Use of parish parking lot is permitted only for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while attending Mass nor receiving communion. 

  

Celebration of the Eucharist (Mass) 
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5. Provide outdoor water misting systems or commercial propane heaters, if possible and 
when necessary. Utilize either PVC piping or appropriate rubber hosing, which can be 
permanently affixed to building eaves. Do not affix misting systems to portable canopies, 
tents, Eazy-Ups, etc. Do not use at-home /single room space heaters. 

6. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household, by spacing chairs/seating six (6) feet apart. If benches 
are used for seating, mark them as you would the church pews by taping seating areas 
six (6) feet apart, ensuring all seating is stationed on flat surfaces. 

7. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under two 
years of age and younger. 

8. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other hard surface used during an outdoor service. 

9. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
10. Mark the flow of traffic to the outdoor area, by taping or posting six (6) feet spacings 

wherever possible by utilizing standing signage posts, tripods, or other stationary 
devices, including but not limited to safety cones, guard ropes, or colored safety tape. 

11. Configure parking spaces to ensure six (6) feet separation by closing or marking every 
other space. 

12. Install outdoor portable restrooms, if possible; if not, ensure that interior building 
restrooms are closely monitored and thoroughly sanitized after each use. 

13. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
14. Install sun canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections; 

such enclosures must be open for full air circulation on at least two sides. Ensure that all 
installations are securely anchored. 

15. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements; incorporate non-slip yellow tape in areas 
where trip and falls may be an issue. 

16. Post signs in all restrooms, including any portables used that describe proper 
handwashing, sanitizing, and personal hygiene practices. 

17. No outdoor fans or air circulating devices are permitted. 
18. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these guidelines for outdoor 

Physical Spaces are strictly monitored and enforced.  
 

Pastoral Implementations 
1. Incense must not be used during the service. 
2. Celebrant shall wear face mask and face shield at all times, except when personally 

receiving the Body and Blood of Christ. 
3. Deacons, sacristans, Eucharistic ministers, ushers/volunteers must wear face masks and 

face shields at all times, except when personally receiving the Body and Blood of Christ. 
4. Advise attendees that face masks must be worn at all times. 
5. Direct those receiving communion to step aside once they receive the consecrated host; 

remove the mask; consume the host; and then replace the mask. 
6. Request attendees to use personal hand sanitizer before receiving communion. 
7. Ensure face masks are available for attendees, should they be needed. 
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8. Maintain the six (6) feet physical separation between the celebrant and other ministers 
in the sanctuary, as much as possible. 

9. Refrain from using common vestments; direct priests and deacons to provide their own. 
10. Permit instrumental music as congregants arrive, during communion, and the 

recessional. 
11. No cantors, choirs, or congregant singing of any kind is permitted at this time; however, 

previously recorded worship singing may be broadcast. 

12. Allow musical instruments, except woodwind or brass, which generate air particles. 
13. Permit the lighting of candles both on the alter and the votive stand. (Indoor only.) 
14. Allow flowers to be placed at, not on the altar. 
15. Avoid all physical contact during Mass; no handshake; no embracing; no kissing or 

blessings that touch any part of the body. 

16. Ensure that ushers oversee management of the services, including but limited to the 
exiting of attendees, in accordance with social distancing requirements; directing 
attendees to pews as they arrive; guiding communicants as they await Holy Communion. 

17. Remove all pamphlets, books, newspapers, brochures, hymnals, missalettes, prayer 
books, CD’s from the church vestibule and hall. Ushers/volunteers, wearing gloves, may 
distribute church bulletins to attendees as they exit the church. 

18. Request attendees to refrain from touching/kissing religious images within the church at 
this time; place a sign in front of religious images, noting that the image is not to be 
touched to ensure safety of others. 

19. Open the rite of the Mass, with the Greeting; Penitential Rite; Gloria and Collect, at the 
altar with the Missal placed on the altar itself. These rites may also be said at the 
presidential chair with a stand placed there to support the Missal; the prayer after 
communion and final blessing may also be positioned in this way; in no case, should an 
altar server hold the Missal for these parts of the   Mass. 

20. Designate one lector for both the Readings and Psalm Refrain, to avoid different lectors 
having to adjust the microphone. Lector must wear mask and face shield when reading 
or reciting at the ambo.  Face shields alone may be worn at the ambo, during a reading 
or when delivering a homily, if and only if a distance of 27 feet is maintained from nearest 
attendee. 

21. Place sanitizing wipes near the microphone for use, as necessary. 
22. Keep Homilies as short as possible. 
23. Do not pass collection baskets, prayer cards, or any other worship material during Mass; 

receptacles for offerings may be placed at church entry. A collection basket with a pole 
extension may also be used. 

24. Omit Offertory processions at all Masses. 
25. Place the host to be consumed by the celebrant in the center of the altar. 
26. Place host consecrated for the deacon and the congregation on a separate corporal at 

the far side of the altar; if possible, have hosts for the congregation consecrated in their 
separate ciborium or plates to minimize handling of the hosts. 

27. Perform the Lavabo at the credence table or at the side of the altar; do not involve the 
server with the Lavabo at this time. 

28. The deacon may elevate the chalice at the Doxology. 
29. Omit the invitation: "Let us offer each other the sign of peace.” 



Rev.: 02/10/21  
at 10:00 am 

5  

30. Allow only the celebrant to receive from the chalice; a separate chalice must be used for 
a concelebrating priest. 

31. Having received the Body and Blood of Christ, the celebrant should raise a host to the 
congregation and say: "The Body of Christ"; congregation will respond "Amen". This will 
replace what the communion distributor would normally say to each communicant. 

32. Ensure that the EMHC (Extraordinary Minister of Holy Communion), priests, and deacons 
do not have any compromising health conditions; EMHCs, priests and deacons age 65 
and over, should refrain from distributing communion, if possible. 

33. EMHCs must sanitize their hands before distributing communion and immediately 
thereafter; masks and face shields must be worn during the distribution. 

34. EMHCs need not say: "The Body of Christ" when distributing the hosts; individuals who 
come forward for a blessing must not be touched; however, the EMHC may raise their 
hand toward them as part of the blessing. 

35. Ensure single lines, at all times, during communion, avoiding the need for two EMHCs to 
be positioned together. 

36. Distribute only the host during communion; no reception from the chalice will be permitted 
at this time. 

37. Distribute communion only in the hand of the communicant; communion will not be 
distributed on the tongue at this time. The Bishop retains permission to determine the 
method by which communion will be distributed, during the time of a worldwide health 
emergency or pandemic. 

38. Refrain from meeting and greeting parishioners after Mass, in order to avoid creating 
large groups or gatherings. 

39. Discourage any community fellowship after services, including any hospitality, in order to 
avoid group gatherings. 

40. Direct ushers to dismiss rows one-by-one at the end of the liturgy; attendees should be 
informed during announcements that at the present time, there will not be an opportunity 
to remain in the church, after Mass, to offer private prayer or devotions. 
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Physical Spaces 

Indoor 
1. Ensure attendees do not exceed more than 25% of room occupancy requirements for 

indoor spaces.  
2. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 

that reside in the same household. 
3. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those two years 

of age and younger. 
4. Mark entrance and exits to the building clearly, to ensure that six (6) feet separation is 

maintained at all times; prevent crowding of congregants between services. 
5. Mark the flow of traffic by taping or posting six (6) feet spacings on floors, walls, doors, 

or hallways etc. 
6. Mark pews/seating to maintain a six (6) feet physical distance at all times.  
7. Utilize every other pew, if more feasible for spacing of attendees. 
8. Allocate sufficient time between services for cleaning and disinfecting all used surfaces 

including but not limited to pews, doors, and door handles. 
9. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize the church, parish 

hall, or any building used for services after each use, including restrooms. 
10. Close all drinking water fountains, baptismal font, and any decorative water elements. 
11. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 
12. Ensure ventilation systems operate properly; increase circulation of outdoor air as much 

as possible by opening windows, doors, etc.; no fans, of any kind, are allowed. 

13. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements. 

14. Post signs in all restrooms that describe proper handwashing, sanitizing, and personal 
hygiene practices. 

15. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these directives for indoor Physical 
Spaces are strictly monitored and enforced.  

Outdoor 
Parishes may continue with outdoor Baptisms, as long as weather permits. 

1. Provide sufficient on-site security to ensure maximum safety of parishioners during 
outdoor services; ushers should not serve in both capacities. 

2. Designate an usher/volunteer to oversee a first aid kit, including sufficient bottles of 
water, should an emergency arise. Ensure that the usher/volunteer possesses a cell 
phone to Dial 911, should it be necessary. 

3. Ensure outdoor seating is spaced six (6) feet apart, and that this requirement is strictly 
enforced. Advise attendees at onset of services, that seating must not be moved or 
regrouped.  

4. Use of parish parking lot is permitted only for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while attending Mass nor receiving communion. 

5. Provide outdoor water misting systems or commercial propane heaters, if possible and 
when necessary. Utilize either PVC piping or appropriate rubber hosing, which can be 
permanently affixed to building eaves. Do not affix misting systems to portable canopies, 
tents, Eazy-Ups, etc. Do not use at-home /single room space heaters.  

Baptism 
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6. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household, by spacing chairs/seating six (6) feet apart. If benches 
are used for seating, mark them as you would the church pews by taping seating areas 
six (6) feet apart, ensuring all seating is stationed on flat surfaces. 

7. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under two 
years of age and younger. 

8. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other hard surface used during an outdoor service. 

9. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
10. Mark the flow of traffic to the outdoor area, by taping or posting six (6) feet spacings 

wherever possible by utilizing standing signage posts, tripods, or other stationary 
devices, including but not limited to safety cones, guard ropes, or colored safety tape. 

11. Configure parking spaces to ensure six (6) feet separation by closing or marking every 
other space. 

12. Install outdoor portable restrooms, if possible; if not, ensure that interior building 
restrooms are closely monitored and thoroughly sanitized after each use. 

13. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
14. Install sun canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections; 

such enclosures must be open for full air circulation on at least two sides. Ensure that all 
installations are securely anchored. 

15. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements; incorporate non-slip yellow tape in areas 
where trip and falls may be an issue. 

16. Post signs in all restrooms, including any portables used that describe proper 
handwashing, sanitizing, and personal hygiene practices. 

17. No outdoor fans or air circulating devices are permitted. 
18. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these guidelines for outdoor 

Physical Spaces are strictly monitored and enforced. 

 

Pastoral Directives 
1. Baptisms are encouraged to be administered outside the celebration of Mass; however, 

in cases of pastoral necessity, within Mass is permissible. 
2. Priest/deacon must wear face mask and face shield during the entire baptismal 

celebration, including during the Liturgy of the Word. 

3. The Rite of Reception of a child may take place with the immediate family, including 
godparents, seated in the front row; all others must respect the six (6’) feet physical 
distance within their assigned seats. 

4. The baptismal candle and white baptismal garment should remain with the family, until 
such time as they are needed within the liturgy. 

5. Place a pitcher/container of water on a table, in preparation for blessing. 
6. The priest/deacon should not trace the sign of the cross on the child’s forehead; rather, 

the minister should make the sign of the cross over the child.Parents may be invited to 
trace the sign of the cross on the child’s forehead and, at the discretion of the parents, 
godparents may do the same. 
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7. The anointing of the catechumens may be omitted. The priest or deacon may pray the 
following over the child: “May you have strength in the power of Christ, Our Savior, who 
lives and reigns forever and ever.” If the anointing is not omitted, the priest or deacon is 
to apply the oil of catechumens with a cotton ball, and properly dispense of the cotton 
ball after the baptism. 

8. Bless the water in the pitcher/container at the appropriate time of the Rite. Invite the 
family from their seats to the place where the baptism is to take place. Prior to inviting 
the family forward, the priest/deacon must wear a facemask. When baptizing, pour water 
from the pitcher/container directly over the child’s forehead, while using the trinitarian 
formula. 

9. Dispose of the excess holy water properly, placing in the sacrarium or earth, after the 
liturgy of baptism is completed. 

10. Invite the family to return to their seats after the baptism. 
11. Complete the post-baptismal anointing with cotton on the crown of the head with the 

sacred chrism; properly dispose of the cotton after the baptism. If more than one baptism 
is conducted at the same liturgy, a fresh cotton ball must be used for each anointing. 

12. If a separate baptismal garment or stole is to be provided during the clothing with the 
white garment, the family is to place it on the child while the priest/deacon offers the 
accompanying prayer. 

13. Placement of the baptismal garment may be omitted, since most children wear a white 
baptismal gown to the baptism. 

14. Invite the godparents to retrieve the baptismal candle from its location, and to approach 
the Paschal Candle. Both candles may be lit indoors. After presentation of the baptismal 
candle, the godparents should return to their seats, near the newly baptized child, while 
the priest/deacon offers the accompanying prayer. 

15. Omit the Ephphatha Rite, including prayer over ears and mouth, at this time. 
16. Bless the mothers and fathers, prior to the final prayer, but at a distance. 
17. Photographs may be permitted briefly, immediately after the liturgy with only the child, 

parents and godparents. If priest/deacon is requested to join the photograph, he may do 
so maintaining a separation of six (6) feet. 

18. Allow flowers to be placed at, not on the altar. 
19. Avoid all physical contact before, during and after baptismal services between and 

among guests; no handshaking; no embracing; or personal blessings. 
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Physical Spaces 

Indoor 
1. Ensure attendees do not exceed more than 25% of room occupancy requirements for 

indoor spaces.  
2. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 

that reside in the same household. 
3. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those two years of 

age and younger. 
4. Mark entrance and exits to the building clearly, to ensure that six (6) feet separation is 

maintained at all times; prevent crowding of congregants between services. 
5. Mark the flow of traffic by taping or posting six (6) feet spacings on floors, walls, doors, or 

hallways etc. 
6. Mark pews/seating to maintain a six (6) feet physical distance at all times.  
7. Utilize every other pew, if more feasible for spacing of attendees. 
8. Allocate sufficient time between services for cleaning and disinfecting all used surfaces 

including but not limited to pews, doors, and door handles. 
9. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize the church, parish hall, 

or any building used for services after each use, including restrooms. 
10. Close all drinking water fountains, baptismal font, and any decorative water elements. 
11. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 
12. Ensure ventilation systems operate properly; increase circulation of outdoor air as much 

as possible by opening windows, doors, etc.; no fans, of any kind, are allowed. 

13. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding congregants 
of social distancing requirements. 

14. Post signs in all restrooms that describe proper handwashing, sanitizing, and personal 
hygiene practices. 

15. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these directives for indoor Physical 
Spaces are strictly monitored and enforced.  

 
Outdoor 
Parishes may continue with outdoor Confirmations, as long as weather permits. 

1. Provide sufficient on-site security to ensure maximum safety of parishioners during 
outdoor services; ushers should not serve in both capacities. 

2. Designate an usher/volunteer to oversee a first aid kit, including sufficient bottles of 
water, should an emergency arise. Ensure that the usher/volunteer possesses a cell 
phone to Dial 911, should it be necessary. 

3. Ensure outdoor seating is spaced six (6) feet apart, and that this requirement is strictly 
enforced. Advise attendees at onset of services, that seating must not be moved or 
regrouped.  

4. Use of parish parking lot is permitted only for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while attending Mass nor receiving communion. 

  

Confirmation 
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5. Provide outdoor water misting systems or commercial propane heaters, if possible and 
when necessary. Utilize either PVC piping or appropriate rubber hosing, which can be 
permanently affixed to building eaves. Do not affix misting systems to portable canopies, 
tents, Eazy-Ups, etc. Do not use at-home /single room space heaters.  

6. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household, by spacing chairs/seating six (6) feet apart. If benches 
are used for seating, mark them as you would the church pews by taping seating areas 
six (6) feet apart, ensuring all seating is stationed on flat surfaces. 

7. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under two 
years of age and younger. 

8. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other hard surface used during an outdoor service. 

9. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
10. Mark the flow of traffic to the outdoor area, by taping or posting six (6) feet spacings 

wherever possible by utilizing standing signage posts, tripods, or other stationary 
devices, including but not limited to safety cones, guard ropes, or colored safety tape. 

11. Configure parking spaces to ensure six (6) feet separation by closing or marking every 
other space. 

12. Install outdoor portable restrooms, if possible; if not, ensure that interior building 
restrooms are closely monitored and thoroughly sanitized after each use. 

13. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
14. Install sun canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections; 

such enclosures must be open for full air circulation on at least two sides. Ensure that all 
installations are securely anchored. 

15. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements; incorporate non-slip yellow tape in areas 
where trip and falls may be an issue. 

16. Post signs in all restrooms, including any portables used that describe proper 
handwashing, sanitizing, and personal hygiene practices. 

17. No outdoor fans or air circulating devices are permitted. 
18. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these guidelines are for outdoor 

Physical Spaces are strictly monitored and enforced. 
 
 

Pastoral Directives 
 

1. Confirmations are encouraged to be administered within the Mass; however, in cases of 
pastoral necessity, Confirmations may be administered outside the Celebration of the 
Eucharist. 

2. Follow the pastoral directives for indoor Masses, except omit the Gloria. Replace the 
Sprinkling Rite with the Penitential Rite. 

3. All attendees, including candidates and sponsors, must wear face masks at all times. 
Given the potential of closer contact between candidates, sponsors and presiders, it is 
recommended that temperatures be taken of all attendees, prior to being seated. 

4. Priest/deacon must wear face mask and face shield during the entire Confirmation, 
including during the Celebration of the Eucharist. 

5. Seat candidates and sponsors prior to the beginning of Mass; do not include candidates 
and sponsors in any entrance procession. 
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6. Select shortest route for entrance procession to the altar; avoid processing down long 
center aisles or through congregant seating. 

7. Ensure that candidates and sponsors observe the six (6) feet social distancing; do not 
seat candidates and sponsors next to each other, unless they reside in the same 
household. 

8. Form one line within the center aisle for the anointing procession; maintain six (6) feet 
separation between candidates and sponsors, as they approach the Bishop/priest for the 
Confirmation rite. 

9. Candidates are presented to the Bishop/priest after the Gospel. The pastor or his 
designee presents the candidate, when the Bishop or his designee presides. If the 
pastor or his designee presides, the candidates may be presented by the parish DCM 
or CCM. 

10. Upon reaching the Bishop/priest, direct the sponsor to one side of the candidate, 
maintaining six (6) feet separation at all times; request the sponsor to then turn and face 
the candidate. The sponsor will not be permitted to place the right hand on the right 
shoulder of the candidate, at this time. 

11. Direct the candidate to hold his/her Confirmation card so that it can be read by the 
Bishop/priest. After the anointing, the newly confirmed retains the confirmation card. 

12. The Bishop/priest confirms the candidate by dipping a cotton ball into the Sacred Chrism 
and anointing the candidate on the forehead, while pronouncing the words of the 
sacrament. The cotton ball should then be placed in a container to be appropriately 
disposed of later. Only one cotton ball may be used per candidate. 

13. If preferred, place a waist-high table/TV tray adjacent to the Bishop/priest upon which 
the Sacred Chrism and cotton balls may be placed. The Bishop/priest may utilize two 
bowls/containers: one for the used and one for the unused cotton ball, which he may 
retrieve directly, without assistance. 

14. Direct the newly confirmed and sponsor to return to their respective seats after the 
anointing, observing six (6) feet social distancing. 

15. Extend the Greeting of Peace after the anointing without any physical touching; no 
handshake, no embrace, etc. 

16. Permit instrumental music as congregants arrive, during anointing, communion and the 
recessional; music may be provided by musicians or previously recorded and 
broadcasted electronically. 

17. No cantors, choirs, or congregant singing of any kind is permitted at this time; however, 
previously recorded worship singing may be broadcasted. 

18. Allow musical instruments, except woodwind or brass, which generate air particles. 
19. Allow flowers to be placed at, not on the altar. 
20. Avoid all physical contact before, during and after Confirmation services between and 

among guests, no handshaking, no embracing, etc. 

21. Due to current COVID circumstances, Bishop/priest/deacon will not be available for 
photographs after Confirmation Mass. 
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Physical Spaces 

Indoor 
1. Ensure attendees do not exceed more than 25% of room occupancy requirements for 

indoor spaces.  
2. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 

that reside in the same household. 

3. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those two years 
of age and younger. 

4. Mark entrance and exits to the building clearly, to ensure that six (6) feet separation is 
maintained at all times; prevent crowding of congregants between services. 

5. Mark the flow of traffic by taping or posting six (6) feet spacings on floors, walls, doors, 
or hallways etc. 

6. Mark pews/seating to maintain a six (6) feet physical distance at all times.  
7. Utilize every other pew, if more feasible for spacing of attendees. 
8. Allocate sufficient time between services for cleaning and disinfecting all used surfaces 

including but not limited to pews, doors, and door handles. 
9. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize the church, parish 

hall, or any building used for services after each use, including restrooms. 
10. Close all drinking water fountains, baptismal font, and any decorative water elements. 
11. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 
12. Ensure ventilation systems operate properly; increase circulation of outdoor air as much 

as possible by opening windows, doors, etc.; no fans, of any kind, are allowed. 

13. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements. 

14. Post signs in all restrooms that describe proper handwashing, sanitizing, and personal 
hygiene practices. 

15. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these directives for indoor Physical 
Spaces are strictly monitored and enforced.  

 
Outdoor 
Parishes may continue with outdoor Confession services, as long as weather permits. 

1. Provide sufficient on-site security to ensure maximum safety of parishioners during 
outdoor services; ushers should not serve in both capacities. 

2. Designate an usher/volunteer to oversee a first aid kit, including sufficient bottles of 
water, should an emergency arise. Ensure that the usher/volunteer possesses a cell 
phone to Dial 911, should it be necessary. 

3. Ensure outdoor seating is spaced six (6) feet apart, and that this requirement is strictly 
enforced. Advise attendees at onset of services, that seating must not be moved or 
regrouped.  

4. Use of parish parking lot is permitted only for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while going to Confession. 

  

Reconciliation 



Rev.: 02/10/21  
at 10:00 am 

13  

5. Provide outdoor water misting systems or commercial propane heaters, if possible and 
when necessary. Utilize either PVC piping or appropriate rubber hosing, which can be 
permanently affixed to building eaves. Do not affix misting systems to portable canopies, 
tents, Eazy-Ups, etc. Do not use at-home /single room space heaters. 

6. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household, by spacing chairs/seating six (6) feet apart. If benches 
are used for seating, mark them as you would the church pews by taping seating areas 
six (6) feet apart, ensuring all seating is stationed on flat surfaces. 

7. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under two 
years of age and younger. 

8. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other hard surface used during an outdoor service. 

9. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
10. Mark the flow of traffic to the outdoor area, by taping or posting six (6) feet spacings 

wherever possible by utilizing standing signage posts, tripods, or other stationary 
devices, including but not limited to safety cones, guard ropes, or colored safety tape. 

11. Configure parking spaces to ensure six (6) feet separation by marking every other space. 
12. Install outdoor portable restrooms, if possible; if not, ensure that interior building 

restrooms are closely monitored and thoroughly sanitized after each use. 

13. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
14. Install sun canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections; 

such enclosures must be open for full air circulation on at least two sides. Ensure that all 
installations are securely anchored. 

15. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements; incorporate non-slip yellow tape in areas 
where trip and falls may be an issue. 

16. Post signs in all restrooms, including any portables used that describe proper 
handwashing, sanitizing, and personal hygiene practices. 

17. No outdoor fans or air circulating devices are permitted. 
18. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these guidelines are for outdoor 

Physical Spaces are strictly monitored and enforced. 
 
 

Pastoral Implementations 
1. Determine the optimum location within the church/parish hall or a designated interior 

location for the sacrament to ministered, ensuring that the selected location is well 
ventilated. 

2. Install an impermeable physical barrier between the penitent and confessor, if selected 
space requires it. 

3. Permit the penitent to return to church to pray for private prayer, if the confessions are 
held in another interior location other than the church itself. 

4. Remind penitents to refrain from any physical touching such as handshakes, embraces, 
kissing, etc. between them and their confessor. 

5. Determine the hours and location for confession, schedule appointments if preferred. 
6. Maintain at least ten (10) feet separation between penitents, to ensure privacy. 
7. Ensure confession does not exceed ten (10) minutes per penitents, affording sufficient 

time for sanitizing between each confession. 
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8. Request attendees to refrain from touching/kissing religious images within the church at 
this time; place a sign in front of religious images, noting that the image is not to be 
touched. 

9. Permit the lighting of candles at the votive stand. 
10. Allow flowers to be placed at, not on the altar. 
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Physical Spaces 

Indoor 
1. Ensure attendees do not exceed more than 25% of room occupancy requirements for 

indoor spaces.  
2. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 

that reside in the same household. 

3. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those two years 
of age and younger. 

4. Mark entrance and exits to the building clearly, to ensure that six (6) feet separation is 
maintained at all times; prevent crowding of congregants between services. 

5. Mark the flow of traffic by taping or posting six (6) feet spacings on floors, walls, doors, 
or hallways etc. 

6. Mark pews/seating to maintain a six (6) feet physical distance at all times.  
7. Utilize every other pew, if more feasible for spacing of attendees. 
8. Allocate sufficient time between services for cleaning and disinfecting all used surfaces 

including but not limited to pews, doors, and door handles. 
9. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize the church, parish 

hall, or any building used for services after each use, including restrooms. 

10. Close all drinking water fountains, baptismal font, and any decorative water elements. 
11. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 

12. Ensure ventilation systems operate properly; increase circulation of outdoor air as much 
as possible by opening windows, doors, etc.; no fans, of any kind, are allowed. 

13. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements. 

14. Post signs in all restrooms that describe proper handwashing, sanitizing, and personal 
hygiene practices. 

15. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these directives for indoor Physical 
Spaces are strictly monitored and enforced.  

 
Outdoor 
Parishes may continue with outdoor weddings, as long as weather permits. 

1. Provide sufficient on-site security to ensure maximum safety of parishioners during 
outdoor services; ushers should not serve in both capacities. 

2. Designate an usher/volunteer to oversee a first aid kit, including sufficient bottles of 
water, should an emergency arise. Ensure that the usher/volunteer possesses a cell 
phone to Dial 911, should it be necessary. 

3. Ensure outdoor seating is spaced six (6) feet apart, and that this requirement is strictly 
enforced. Advise attendees at onset of services, that seating must not be moved or 
regrouped.  

4. Use of parish parking lot is permitted only for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while attending Mass nor receiving communion. 

  

Wedding 
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5. Provide outdoor water misting systems or commercial propane heaters, if possible and 
when necessary. Utilize either PVC piping or appropriate rubber hosing, which can be 
permanently affixed to building eaves. Do not affix misting systems to portable canopies, 
tents, Eazy-Ups, etc. Do not use at-home /single room space heaters. 

6. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household, by spacing chairs/seating six (6) feet apart. If benches 
are used for seating, mark them as you would the church pews by taping seating areas 
six (6) feet apart, ensuring all seating is stationed on flat surfaces. 

7. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under two 
years of age and younger. 

8. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other hard surface used during an outdoor service. 

9. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
10. Mark the flow of traffic to the outdoor area, by taping or posting six (6) feet spacings 

wherever possible by utilizing standing signage posts, tripods, or other stationary 
devices, including but not limited to safety cones, guard ropes, or colored safety tape. 

11. Configure parking spaces to ensure six (6) feet separation by closing or marking every 
other space. 

12. Install outdoor portable restrooms, if possible; if not, ensure that interior building 
restrooms are closely monitored and thoroughly sanitized after each use. 

13. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
14. Install sun canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections; 

such enclosures must be open for full air circulation on at least two sides. Ensure that all 
installations are securely anchored. 

15. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements; incorporate non-slip yellow tape in areas 
where trip and falls may be an issue. 

16. Post signs in all restrooms, including any portables used that describe proper 
handwashing, sanitizing, and personal hygiene practices. 

17. No outdoor fans or air circulating devices are permitted. 
18. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these guidelines are for outdoor 

Physical Spaces are strictly monitored and enforced. 
 
 

Pastoral Implementations 
1. The sacrament of marriage may occur outside of the celebration of the Mass. 
2. Allow wedding flowers to be placed at, not on altar, for the bridal party. 
3. Permit flowers to be offered to Our Lady or at another statue/image by the bride and/or 

groom, if requested. 
4. Avoid distributing liturgical worship aids, personal wedding programs or announcements. 

Ushers/volunteers, wearing gloves, may distribute prayer cards or wedding programs as 
attendees exit the church. 

5. Permit wedding processions, ensuring that physical distancing requirements are 
maintained between each member of the wedding party. 

6. Allow groomsmen to walk separately, followed by bridesmaids; as an alternative, the 
bridal party may elect to be seated rather than process. 

7. Allow the bride and/or groom to process in with his/her parents, if requested. 
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8. Ensure that the two witnesses remain in their respective pews during the entire liturgy. 
9. No cantors, choirs, or congregant singing of any kind is permitted at this time; however, 

previously recorded worship singing may be broadcasted. 
10. Allow musical instruments, except woodwind or brass, which generate air particles. 
11. Direct the priest or deacon, receiving the vows, to maintain the six (6) feet physical 

distance from the bride and groom, at all times, including at the nuptial blessing. 
12. Place the rings and arras/coins on a plate on a small table or stand near the altar. At the 

appropriate time bless the rings and the arras/coins at the table. Present them to the 
groom and bride at the proper time. The couple will exchange rings. The arras/coins are 
returned to the plate and the plate is returned to the table. 

13. Placement of the lasso or veil may be included in the ceremony, taking the appropriate 
precautions. 

14. Omit the sign of peace except for the bride and groom. 
15. Distribute communion in accordance with the pastoral directives for Celebration of the 

Eucharist. 
16. Ensure that ushers oversee exiting of attendees, in accordance with social distancing 

requirements. 
17. Permit wedding photos at the end of the celebration; avoid gatherings of more than ten 

(10) in photo for more than ten (10) minutes. 

18. Ensure that the photographer or videographer maintains proper social distancing, at all 
times, from attendees in the church. 

19. Direct the photographer/videographer to wear a face mask, at all times. 
20. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked, arriving in ample time prior to ceremony to ensure crowd management. 
21. Request attendees to refrain from touching/kissing religious images within the church at 

this time; place a sign in front of religious images, noting that the image is not to be 
touched to ensure safety of others. 
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Physical Spaces 

 Indoor 
1. Ensure attendees do not exceed more than 25% of room occupancy requirements for 

indoor spaces.  

2. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household. 

3. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those two years 
of age and younger. 

4. Mark entrance and exits to the building clearly, to ensure that six (6) feet separation is 
maintained at all times; prevent crowding of congregants between services. 

5. Mark the flow of traffic by taping or posting six (6) feet spacings on floors, walls, doors, 
or hallways etc. 

6. Mark pews/seating to maintain a six (6) feet physical distance at all times.  
7. Utilize every other pew, if more feasible for spacing of attendees. 
8. Allocate sufficient time between services for cleaning and disinfecting all used surfaces 

including but not limited to pews, doors, and door handles. 
9. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize the church, parish 

hall, or any building used for services after each use, including restrooms. 

10. Close all drinking water fountains, baptismal font, and any decorative water elements. 
11. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 

12. Ensure ventilation systems operate properly; increase circulation of outdoor air as much 
as possible by opening windows, doors, etc.; no fans, of any kind, are allowed. 

13. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements. 

14. Post signs in all restrooms that describe proper handwashing, sanitizing, and personal 
hygiene practices. 

15. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these directives for indoor Physical 
Spaces are strictly monitored and enforced.  

 
Outdoor 
Parishes may continue with outdoor Exposition, as long as weather permits. 

1. Provide sufficient on-site security to ensure maximum safety of parishioners during 
outdoor services; ushers should not serve in both capacities. 

2. Designate an usher/volunteer to oversee a first aid kit, including sufficient bottles of 
water, should an emergency arise. Ensure that the usher/volunteer possesses a cell 
phone to Dial 911, should it be necessary. 

3. Ensure outdoor seating is spaced six (6) feet apart, and that this requirement is strictly 
enforced. Advise attendees at onset of services, that seating must not be moved or 
regrouped.  

4. Use of parish parking lot is permitted only for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while attending Mass nor receiving communion. 

  

Exposition of the Blessed Sacrament 
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5. Provide outdoor water misting systems or commercial propane heaters, if possible and 
when necessary. Utilize either PVC piping or appropriate rubber hosing, which can be 
permanently affixed to building eaves. Do not affix misting systems to portable canopies, 
tents, Eazy-Ups, etc. Do not use at-home /single room space heaters.  

6. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household, by spacing chairs/seating six (6) feet apart. If benches 
are used for seating, mark them as you would the church pews by taping seating areas 
six (6) feet apart, ensuring all seating is stationed on flat surfaces. 

7. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under two 
years of age and younger. 

8. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other hard surface used during an outdoor service. 

9. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
10. Mark the flow of traffic to the outdoor area, by taping or posting six (6) feet spacings 

wherever possible by utilizing standing signage posts, tripods, or other stationary 
devices, including but not limited to safety cones, guard ropes, or colored safety tape. 

11. Configure parking spaces to ensure six (6) feet separation by closing or marking every 
other space. 

12. Install outdoor portable restrooms, if possible; if not, ensure that interior building 
restrooms are closely monitored and thoroughly sanitized after each use. 

13. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
14. Install sun canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections; 

such enclosures must be open for full air circulation on at least two sides. Ensure that all 
installations are securely anchored. 

15. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements; incorporate non-slip yellow tape in areas 
where trip and falls may be an issue. 

16. Post signs in all restrooms, including any portables used that describe proper 
handwashing, sanitizing, and personal hygiene practices. 

17. No outdoor fans or air circulating devices are permitted. 
18. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these guidelines are for outdoor 

Physical Spaces are strictly monitored and enforced. 
 

Pastoral Implementations 
1. Post the days and times the church may be open for adoration of the Blessed Sacrament 

by individuals or households. 
2. Gathering for group prayer or group adoration is not permitted at this  time. 
3. A priest or deacon must preside when Benediction is part of the Exposition. 
4. Incense is not permitted at this time. 
5. Post signage limiting private/personal prayer time to 30 minutes, if demand dictates. 
6. Request attendees to refrain from touching/kissing religious images within the church at 

this time; place a sign in front of religious images, noting that the image is not to be 
touched to ensure safety of others. 

7. Permit the lighting of candles at the votive stand. 
8. Allow flowers to be placed at, not on the altar. 
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Physical Spaces 

Indoor 
1. Ensure attendees do not exceed more than 25% of room occupancy requirements for 

indoor spaces.  
2. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 

that reside in the same household. 
3. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those two years 

of age and younger. 
4. Mark entrance and exits to the building clearly, to ensure that six (6) feet separation is 

maintained at all times; prevent crowding of congregants between services. 
5. Mark the flow of traffic by taping or posting six (6) feet spacings on floors, walls, doors, 

or hallways etc. 
6. Mark pews/seating to maintain a six (6) feet physical distance at all times.  
7. Utilize every other pew, if more feasible for spacing of attendees. 
8. Allocate sufficient time between services for cleaning and disinfecting all used surfaces 

including but not limited to pews, doors, and door handles. 
9. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize the church, parish 

hall, or any building used for services after each use, including restrooms. 
10. Close all drinking water fountains, baptismal font, and any decorative water elements. 
11. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 
12. Ensure ventilation systems operate properly; increase circulation of outdoor air as much 

as possible by opening windows, doors, etc.; no fans, of any kind, are allowed. 

13. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements. 

14. Post signs in all restrooms that describe proper handwashing, sanitizing, and personal 
hygiene practices. 

15. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these directives for indoor Physical 
Spaces are strictly monitored and enforced.  

Outdoor 
Parishes may continue with outdoor private devotion, as long as weather permits. 

1. Provide sufficient on-site security to ensure maximum safety of parishioners during 
outdoor services; ushers should not serve in both capacities. 

2. Designate an usher/volunteer to oversee a first aid kit, including sufficient bottles of 
water, should an emergency arise. Ensure that the usher/volunteer possesses a cell 
phone to Dial 911, should it be necessary. 

3. Ensure outdoor seating is spaced six (6) feet apart, and that this requirement is strictly 
enforced. Advise attendees at onset of services, that seating must not be moved or 
regrouped.  

4. Use of parish parking lot is permitted only for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while attending Mass nor receiving communion. 

5. Provide outdoor water misting systems or commercial propane heaters, if possible and 
when necessary. Utilize either PVC piping or appropriate rubber hosing, which can be 
permanently affixed to building eaves. Do not affix misting systems to portable canopies, 
tents, Eazy-Ups, etc. Do not use at-home /single room space heaters. 

Private Devotion 
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6. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household, by spacing chairs/seating six (6) feet apart. If benches 
are used for seating, mark them as you would the church pews by taping seating areas 
six (6) feet apart, ensuring all seating is stationed on flat surfaces. 

7. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under two 
years of age and younger. 

8. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other hard surface used during an outdoor service. 

9. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
10. Mark the flow of traffic to the outdoor area, by taping or posting six (6) feet spacings 

wherever possible by utilizing standing signage posts, tripods, or other stationary 
devices, including but not limited to safety cones, guard ropes, or colored safety tape. 

11. Configure parking spaces to ensure six (6) feet separation by closing or marking every 
other space. 

12. Install outdoor portable restrooms, if possible; if not, ensure that interior building 
restrooms are closely monitored and thoroughly sanitized after each use. 

13. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
14. Install sun canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections; 

such enclosures must be open for full air circulation on at least two sides. Ensure that all 
installations are securely anchored. 

15. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements; incorporate non-slip yellow tape in areas 
where trip and falls may be an issue. 

16. Post signs in all restrooms, including any portables used that describe proper 
handwashing, sanitizing, and personal hygiene practices. 

17. No outdoor fans or air circulating devices are permitted. 
18. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these guidelines are for outdoor 

Physical Spaces are strictly monitored and enforced. 
 
 

Pastoral Implementations 
1. Post the days and times the church will be open for private prayer and devotion for 

individuals or households. 
2. Group prayer or group recitation is not permitted at this time. 
3. Post signage limiting private prayer time to 30 minutes, if demand dictates. 
4. Ensure the church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors 

are unlocked. 
5. Direct individuals to designated pews that have been marked for personal prayer. 
6. Request attendees to refrain from touching/kissing religious images within the church at 

this time; place a sign in front of religious images, noting that the image is not to be 
touched. 

7. Permit the lighting of candles at the votive stand. 
8. Allow flowers to be placed at, not on the altar. 
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Physical Spaces 

Indoor 
1. Ensure attendees do not exceed more than 25% of room occupancy requirements for 

indoor spaces.  
2. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 

that reside in the same household. 
3. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those two years 

of age and younger. 
4. Mark entrance and exits to the building clearly, to ensure that six (6) feet separation is 

maintained at all times; prevent crowding of congregants between services. 
5. Mark the flow of traffic by taping or posting six (6) feet spacings on floors, walls, doors, 

or hallways etc. 
6. Mark pews/seating to maintain a six (6) feet physical distance at all times.  
7. Utilize every other pew, if more feasible for spacing of attendees. 
8. Allocate sufficient time between services for cleaning and disinfecting all used surfaces 

including but not limited to pews, doors, and door handles. 
9. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize the church, parish 

hall, or any building used for services after each use, including restrooms. 
10. Close all drinking water fountains, baptismal font, and any decorative water elements. 
11. Ensure church/parish hall is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 
12. Ensure ventilation systems operate properly; increase circulation of outdoor air as much 

as possible by opening windows, doors, etc.; no fans, of any kind, are allowed. 

13. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements. 

14. Post signs in all restrooms that describe proper handwashing, sanitizing, and personal 
hygiene practices. 

15. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these directives for indoor Physical 
Spaces are strictly monitored and enforced.  

 
Outdoor 
Parishes may continue with outdoor funeral services, as long as weather permits. 

1. Provide sufficient on-site security to ensure maximum safety of parishioners during 
outdoor services; ushers should not serve in both capacities. 

2. Designate an usher/volunteer to oversee a first aid kit, including sufficient bottles of 
water, should an emergency arise. Ensure that the usher/volunteer possesses a cell 
phone to Dial 911, should it be necessary. 

3. Ensure outdoor seating is spaced six (6) feet apart, and that this requirement is strictly 
enforced. Advise attendees at onset of services, that seating must not be moved or 
regrouped.  

4. Use of parish parking lot is permitted only for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while attending Mass nor receiving communion. 

  

Funeral / Graveside / Burial Services 
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5. Provide outdoor water misting systems or commercial propane heaters, if possible and 
when necessary. Utilize either PVC piping or appropriate rubber hosing, which can be 
permanently affixed to building eaves. Do not affix misting systems to portable canopies, 
tents, Eazy-Ups, etc. Do not use at-home /single room space heaters.  

6. Maintain social distancing between all attendees of six (6) feet minimum, except those 
that reside in the same household, by spacing chairs/seating six (6) feet apart. If benches 
are used for seating, mark them as you would the church pews by taping seating areas 
six (6) feet apart, ensuring all seating is stationed on flat surfaces. 

7. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under two 
years of age and younger. 

8. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other hard surface used during an outdoor service. 

9. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
10. Mark the flow of traffic to the outdoor area, by taping or posting six (6) feet spacings 

wherever possible by utilizing standing signage posts, tripods, or other stationary 
devices, including but not limited to safety cones, guard ropes, or colored safety tape. 

11. Configure parking spaces to ensure six (6) feet separation by closing or marking every 
other space. 

12. Install outdoor portable restrooms, if possible; if not, ensure that interior building 
restrooms are closely monitored and thoroughly sanitized after each use. 

13. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
14. Install sun canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections; 

such enclosures must be open for full air circulation on at least two sides. Ensure that all 
installations are securely anchored. 

15. Post signs in highly visible locations (e.g., entrances, exits, foyers) reminding 
congregants of social distancing requirements; incorporate non-slip yellow tape in areas 
where trip and falls may be an issue. 

16. Post signs in all restrooms, including any portables used that describe proper 
handwashing, sanitizing, and personal hygiene practices. 

17. No outdoor fans or air circulating devices are permitted. 
18. Assign an “on-site” monitor/coordinator to ensure that these guidelines are for outdoor 

Physical Spaces are strictly monitored and enforced.  
 

Graveside / Burial Services 

1. Adhere to the graveside/burial directives, as mandated by the cemetery owner. 
2. Ensure outdoor attendees do not exceed the maximum at Our Lady Queen of Peace 

Cemetery, as authorized by the cemetery operator. 

3. Adhere to the capacity requirements at all other cemeteries. 
4. Maintain social distancing, at graveside between all attendees of six (6) feet 

minimum, except those that reside in the same household. 
5. Require face masks at all times, by all attendees, with the exception of those under 

two years of age and younger. 
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Pastoral Implementations 
Funeral Services 

1. Follow the ritual for funerals as performed under normal circumstances. 
2. Request attendees to refrain from touching/kissing religious images within the church 

at this time; place a sign in front of religious images, noting that the image is not to 
be touched to ensure safety of others. 

3. No cantors, choirs, or congregant singing of any kind is permitted at this time; 
however, previously recorded worship singing may be broadcasted. 

4. Allow musical instruments, except woodwind or brass, which generate air particles. 
5. Avoid the random distribution of worship aids, remembrance cards, and memory 

book signing. Ushers/volunteers, wearing gloves, may distribute prayer cards to 
attendees, as they exit the service. 

6. Refrain from using incense during the service; the sprinkling rite may be used to 
receive the deceased into the church and at the final commendation. 

7. Permit one speaker for eulogy or personal words, after the post- communion prayer, 
in order to avoid prolonging the funeral service beyond that which is safe. Eulogist 
must wear either face shield or face mask when speaking.  

8. Allow flowers to be placed at, not on the altar; flowers may be removed by 
family/mortuary and transferred to the gravesite. 

9. Allow the lighting of candles at the votive stand, if requested. 
10. Ensure church is attended by staff or volunteers, at all times, when doors are 

unlocked. 
 
 

Graveside / Burial Services 

1. Priests/deacons/sacristans/Eucharistic ministers/ushers/volunteers must wear 
masks and face shields, continually, while presiding at graveside. 

2. Ensure the six (6) feet physical separation between the priest/deacon and the 
mourners. 

3. Avoid all physical contact during graveside services between and among mourners; 
no handshaking; no embracing; no physical comforting; no kissing or personal 
blessings that touch any part of the body. 

4. Allow a maximum of three (3) musical instruments, no woodwind or brass, which 
generate air particles, at the graveside. 

5. Do not allow the distribution of worship aids, remembrance cards, memory book, etc. 
at graveside. 

6. Holy water may be blessed one time at graveside, prior to final commendation. 
7. Bless the crucifix while on the casket; presentation of crucifix to family may be 

handled by the funeral director, if preferred. 
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Pautas de la política general 

1. A partir del 13 de febrero de 2021, todas las parroquias de la Diócesis de San Bernardino 
pueden operar conforme a las pautas contenidas en este documento. 

2. El estricto seguimiento de estas pautas es de suma importancia debido al aumento en el 
cupo que se permite ahora para los espacios interiores de culto, según lo refleja la 
decisión que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó el 5 de febrero de 2021. 

3. Estas orientaciones para el culto en «espacios interiores» y «al aire libre» incumben a 
ambos condados, Riverside y San Bernardino, en los dos niveles, ‘VIOLETA’ y ‘ROJO’ 
según se define en las pautas del estado de California Blueprint for a Safer Economy. 

4. Los párrocos / administradores / coordinadores pastorales deben enfatizar de nuevo a los 
feligreses, empleados y voluntarios la vital importancia de quedarse en casa si están 
enfermos, o si alguien en casa está enfermo, en virtud de estas orientaciones 
actualizadas sobre el cupo, lo que aumenta el riesgo. 

5. Se recomienda enfáticamente a las parroquias que continúen o amplíen la inscripción 
para la celebración de la eucaristía, a fin de garantizar los máximos requisitos de 
seguridad para espacios interiores, conforme a los protocolos de larga data ante COVID-
19 ―que siguen vigentes y se reafirman por este medio.   

 
 

Cambios a los reglamentos sobre cupo 
1. Ahora se permite a las parroquias que celebren el culto en espacios interiores, en la 

iglesia y en el salón parroquial, sujetos a un 25 % del cupo máximo de cada instalación 
―conforme a los requisitos para el culto en espacios interiores que aquí se plantean. 

2. Todas las parroquias pueden continuar ofreciendo el culto y los sacramentos al aire libre, 
sin límite de cupo, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y sujeto a los 
requisitos para espacios físicos exteriores ―según dicta este documento. 

3. Se debe ejercer extrema diligencia al planear y programar las celebraciones para 
garantizar una desinfección completa y exhaustiva, entre una celebración y otra, de 
todas las áreas que hayan usado los asistentes ―ya sea que se realicen en espacios 
interiores o exteriores. 

4. Las parroquias deben continuar con el espaciamiento proactivo de los estacionamientos, 
cerrando un espacio de por medio, en la medida que sea físicamente posible dados 
estos requisitos sobre cupo.   Esto asegurará la menor interacción posible entre personas 
‘fuera de la familia’ dentro del límite de seis (6) pies.   

5. Se recomienda encarecidamente asignar a voluntarios para controlar el tránsito en el 
estacionamiento, antes y después de las celebraciones, para garantizar la entrada y 
salida ordenada del lugar ―dado que ahora se permite una mayor asistencia conforme 
a estas pautas actualizadas.   

 
 Enmiendas a los protocolos de COVID  
  
 Debido al rápido aumento de las mutaciones del virus COVID, particularmente la variante sin 

igual del sur de California, ahora se requiere que todos los sacerdotes, diáconos, sacristanes, 
lectores, ministros de la sagrada eucaristía, maestros de ceremonias, ujieres y voluntarios 
usen cubrebocas y caretas, en cumplimiento a la política diocesana, al celebrar la Santa Misa, 
los sacramentos o supervisar cualquier celebración litúrgica con participación del pueblo. Se 
puede usar solo la careta en el ambón, durante la lectura o la homilía, si, y solo si, se mantiene 
una distancia de veintisiete (27) pies del asistente más cercano. 

ORIENTACIONES DE OPERACIÓN:  
Pautas para el culto en espacios interiores y al aire libre – en vigor el 13 de febrero de 2021 
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Espacios físicos 

Adentro 
1. Asegúrese que el número de asistentes no exceda el requisito del 25 % del cupo para  
 los espacios interiores. 
2. Manténgase una distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 

asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda. 
3. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo momento, 

con excepción de los niños de dos años o menos.  
4. Señálense claramente la entrada y las salidas del edificio para asegurar que se 

mantenga una separación de seis (6) pies en todo momento; evítese la aglomeración 
de congregantes entre una celebración y otra. 

5. Señálese la ruta de circulación pegando o colocando gráficos para marcar espacios 
de seis pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 

6. Márquense las bancas / asientos para mantener una distancia física de seis (6) pies 
en todo momento. 

7. Utilícense las bancas de manera alterna, una sí, otra no, si es más factible para 
distanciar a los asistentes. 

8. Resérvese tiempo suficiente entre una celebración y otra para limpiar y desinfectar 
todas las superficies que se hayan utilizado, incluidas ―entre otras― bancas, 
puertas y manijas. 

9. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar, después de cada celebración, la iglesia, el salón parroquial o cualquier 
edificio que se utilice, incluidos los baños. 

10. Ciérrense todos los bebedores, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo que 
contenga agua. 

11. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial en 
todo momento cuando las puertas estén sin llave. 

12. Asegúrese que los sistemas de ventilación funcionen debidamente; auméntese la 
circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, etc.; 
no se permiten ventiladores, de ningún tipo. 

13. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, salidas, 
vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de distanciamiento social.  

14. Colóquense en todos los baños letreros o gráficos que describan la manera correcta 
de lavarse las manos y desinfectar, así como prácticas de higiene personal. 

15. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos interiores. 

 
Afuera 

Las parroquias pueden continuar la celebración de la Santa Misa y la comunión al aire 
libre, 

siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. 

1. Proporciónese seguridad suficiente en el lugar para garantizar la seguridad máxima 
de los feligreses durante las celebraciones al aire libre; los ujieres no deben 
desempeñar ambas funciones. 

2. Asígnese a un ujier / voluntario que se encargue de un equipo de primeros auxilios, 

Celebración de la eucaristía (Santa Misa) 
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que incluya suficientes botellas de agua, por si surge una emergencia. Asegúrese que 
el ujier/voluntario tenga en su posesión un teléfono celular para llamar al 911, si es 
necesario. 

3. Asegúrese que haya una distancia de seis (6) pies entre los asientos al aire libre y que 
este requisito se cumpla estrictamente; infórmese a los asistentes al inicio de la 
celebración que no se deben reubicar o reagrupar los asientos 

4. Solo se permite el uso del estacionamiento parroquial para sentar y distanciar a los 
congregantes; los asistentes no deberán permanecer en sus vehículos mientras 
asisten a Misa o reciben la comunión.  

5. Proporciónense sistemas exteriores para rociar agua o calefactores comerciales de 
propano, si es posible y cuando sea necesario. Utilícese tubería de policloruro de 
vinilo (PVC) o mangueras de plástico apropiadas, las cuales pueden adherirse de 
manera permanente a los aleros de los edificios. No se adhieran sistemas para rociar 
agua a los toldos, las carpas, los Eazy-Up, etc. No se utilicen calefactores portátiles 
para uso en casa o en espacios individuales.  

6. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas o los 
asientos con una distancia de seis pies de por medio. Si se usan bancas para sentar 
a los asistentes, márquense de la misma manera que marcarían las bancas dentro de 
la iglesia indicando la distancia de seis (6) pies, y asegurando que todos los asientos 
estén colocados en superficies planas.  

7. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo momento, 
con excepción de los niños de dos años o menos. 

8. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida que se haya 
usado durante la celebración al aire libre.  

9. Resérvese tiempo suficiente entre las celebraciones al aire libre para limpiar y 
desinfectar.   

10. Señálese la ruta de circulación hacia el área de la celebración, pegando o colocando 
gráficos donde sea posible para marcar los espacios de seis (6) pies utilizando postes 
de señalización, trípodes u otros artefactos estacionarios, que incluyen ―entre 
otros― conos de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad de colores.  

11. Configúrense los espacios del estacionamiento para asegurar una separación de seis 
(6) pies cerrando o marcando un espacio de por medio.   

12. Instálense baños portátiles para exteriores, si es posible; si no, asegúrese que los 
baños en el interior de un edificio se vigilen debidamente y se desinfecten 
completamente después de cada uso. 

13. Ciérrense todos los bebederos exteriores y cualquier elemento decorativo para 
exteriores que contenga agua. 

14. Instálense toldos, carpas portátiles, unos Easy-Up o techos portátiles similares; tales 
estructuras portátiles deben estar abiertas para permitir la plena circulación de aire por lo 
menos en dos lados. Asegúrese que todas las instalaciones estén ancladas de forma 
segura.  

15. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, salidas, 
vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de distanciamiento social; 
incorpórese cinta amarilla antideslizante en áreas donde pueda haber problemas de 
tropiezos y caídas. 

16. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, letreros o 
gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos y desinfectar, así 
como prácticas de higiene personal.      
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17. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el aire.  
18. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 

vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos exteriores. 
 

Implementaciones pastorales 
1. No se debe usar incienso durante la celebración. 
2. El celebrante debe usar cubrebocas y careta en todo momento, excepto cuando 

reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. 
3. Los diáconos, sacristanes, ministros de la sagrada eucaristía, ujieres / voluntarios 

deben usar cubrebocas y caretas en todo momento, excepto cuando reciban el 
cuerpo y la sangre de Cristo.  

4. Infórmese a los asistentes se deben usar cubrebocas en todo momento. 
5. Instrúyase a los comulgantes que se hagan a un lado una vez que hayan recibido la 

hostia consagrada, consuman la hostia y luego se pongan de nuevo el cubrebocas.  
6. Pídase a los asistentes que usen su propio desinfectante para manos antes de recibir 

la sagrada comunión.  
7. Asegúrese que haya cubrebocas disponibles para los asistentes, en caso de que sean 

necesarios. 

8. Manténgase la separación física de seis (6) pies entre el celebrante y otros ministros 
en el presbiterio, hasta donde sea posible. 

9. Absténganse de compartir vestiduras; pídase a los sacerdotes y diáconos que usen 
las propias.  

10. Permítase la música instrumental mientras se reúnen los congregantes, durante la 
comunión y la despedida. 

11. En este momento no se permite el canto de ningún tipo: cantores, coros o 
congregantes; sin embargo, se pueden transmitir cantos litúrgicos pregrabados.   

12. Permítase el uso de instrumentos musicales, excepto instrumentos de viento ya que 
estos generan partículas en el aire. 

13. Permítase el encendido de velas tanto en el altar como en el atril votivo (en el interior 
solamente). 

14. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar. 
15. Evítese todo contacto físico durante la Misa: apretón de manos, abrazos, besos, o 

bendiciones que toquen cualquier parte del cuerpo.  

16. Asegúrese que los ujieres supervisen la conducción de las celebraciones, incluyendo 
―entre otros― la salida de los asistentes, conforme a los requisitos de 
distanciamiento social; encaminar a los asistentes a los asientos a su llegada; 
orientar a los comulgantes mientras esperan para recibir la sagrada comunión.  

17. Retírense del vestíbulo de la iglesia y del salón todos los panfletos, libros, periódicos, 
folletos, himnarios, misalitos, libros de oración, discos compactos, etc. Ujieres o 
voluntarios, que lleven guantes puestos, pueden distribuir los boletines parroquiales 
a los asistentes a su salida de la iglesia. 

18. Pídase a los asistentes que se abstengan de tocar / besar las imágenes sagradas 
dentro de la iglesia en este momento; colóquese un letrero frente a las imágenes 
sagradas indicando que no se debe tocar la imagen para garantizar la seguridad de 
los demás.  

19. Ábrase el rito de la Santa Misa de la siguiente forma: el saludo, acto penitencial, gloria, 
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y la colecta desde el altar con el Misal colocado en el altar; estos ritos pueden 
también celebrarse en la sede con un atril para sostener el Misal; lo mismo se puede 
hacer para la oración después de la comunión y la bendición final; por ningún motivo 
se permite que un monaguillo sostenga el Misal para estas partes de la Misa.   

20. Asígnese un solo lector para las lecturas y el estribillo del salmo para evitar que 
diferentes lectores tengan que ajustar el micrófono. El lector debe usar cubrebocas 
y careta al leer o recitar desde el ambón. Se puede usar solo la careta en el ambón, 
durante la lectura o la homilía, si, y solo si, se mantiene una distancia de veintisiete 
(27) pies del asistente más cercano. 

21. Colóquense toallitas desinfectantes cerca del micrófono para su uso según sea 
necesario.  

22. Las homilías deben ser lo más breves que sea posible. 
23. No se pasen los cestillos de la colecta, tarjetas de oración o cualquier otro material 

litúrgico durante la Misa; se pueden colocar receptáculos para las ofrendas en la 
entrada de la iglesia. También se puede usar un cestillo con un palo o tubo como 
extensión.  

24. Omítanse las procesiones de ofertorio en todas las Misas. 
25. Colóquese la hostia que consumirá el celebrante en el centro del altar. 
26. Colóquense las hostias consagradas para el diácono y la congregación en un corporal 

separado y cubierto en un lado lejano del altar; si es posible conságrense las hostias 
para la congregación en un copón o patenas por separado para minimizar el manejo 
de las hostias. 

27. Hágase el lavatorio de las manos en la credencia o a un lado del altar; en este 
momento no debe haber monaguillo que ayude con el lavatorio de las manos.   

28. El diácono puede elevar el cáliz durante la doxología. 
29. Omítase la invitación “dense fraternalmente la paz”.  
30. Sólo el celebrante debe beber del cáliz; se debe usar otro cáliz para el sacerdote 

concelebrante. 
31. Después de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, el celebrante debe elevar una 

hostia ante la congregación y decir: «el cuerpo de Cristo»; la congregación 
responderá «amén». Esto reemplazará lo que normalmente quien distribuye la 
comunión diría a cada comulgante.  

32. Asegúrese que los ministros extraordinarios de la sagrada comunión, sacerdotes y 
diáconos no sufran de ninguna patología que los ponga en riesgo; los ministros 
extraordinarios de la sagrada comunión, sacerdotes y diáconos de 65 años en 
adelante deben abstenerse de distribuir la sagrada comunión, si es posible.  

33. Los ministros extraordinarios de la sagrada comunión deben desinfectarse las manos 
antes de distribuir la comunión e inmediatamente después; deben usar cubrebocas 
y caretas durante la distribución. 

34. No es necesario que los ministros extraordinarios de la sagrada comunión digan «el 
cuerpo de Cristo» al distribuir las hostias; no se debe tocar a las personas que se 
acerquen para recibir una bendición; sin embargo, el ministro extraordinario de la 
sagrada comunión puede levantar la mano hacia ellos en señal de bendición.  

35. Asegúrese que haya una sola fila, en todo momento, durante la comunión, evitando 
así la necesidad de que haya dos ministros juntos.   

36. Durante la comunión, distribúyase solo la hostia; en este momento no se permite 
recibir del cáliz.  

37. Distribúyase la comunión solo en la mano del comulgante; en este momento no se 
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distribuirá la comunión en la lengua. En tiempo de una emergencia sanitaria o 
pandemia mundial, el Obispo se reserva el permiso de determinar el método por el 
que se distribuirá la comunión.  

38. Absténganse de reunirse con los feligreses o saludarlos después de la Misa para 
evitar grupos numerosos o agrupaciones de personas. 

39. Recomiéndese que no haya convivencias después de las celebraciones, incluido 
cualquier tipo de hospitalidad, para evitar agrupaciones de personas. 

40. Instrúyase a los ujieres que despidan a los fieles por fila, una a la vez, al final de la 
liturgia; durante los anuncios, infórmese a los asistentes que por el momento no 
habrá oportunidad de quedarse en la iglesia, después de la Misa, para ofrecer 
oración privada o devociones. 
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Espacios físicos 

Adentro 
1. Asegúrese que el número de asistentes no exceda el requisito del 25 % del cupo para 

los espacios interiores. 
2. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 

asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda. 

3. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo momento, 
con excepción de los niños de dos años o menos.  

4. Señálense claramente la entrada y las salidas del edificio para asegurar que se 
mantenga una separación de seis (6) pies en todo momento; evítese la aglomeración 
de congregantes entre una celebración y otra. 

5. Señálese la ruta de circulación pegando o colocando gráficos para marcar espacios 
de seis pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 

6. Márquense las bancas / asientos para mantener una distancia física de seis (6) pies 
en todo momento. 

7. Utilícense las bancas de manera alterna, una sí, otra no, si es más factible para 
distanciar a los asistentes. 

8. Resérvese tiempo suficiente entre una celebración y otra para limpiar y desinfectar 
todas las superficies que se hayan utilizado, incluidas ―entre otras― bancas, 
puertas y manijas. 

9. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar, después de cada celebración, la iglesia, el salón parroquial o cualquier 
edificio que se utilice, incluidos los baños. 

10. Ciérrense todos los bebedores, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo que 
contenga agua. 

11. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial en 
todo momento cuando las puertas estén sin llave. 

12. Asegúrese que los sistemas de ventilación funcionen debidamente; auméntese la 
circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, etc.; 
no se permiten ventiladores, de ningún tipo. 

13. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, salidas, 
vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de distanciamiento social.  

14. Colóquense en todos los baños letreros o gráficos que describan la manera correcta 
de lavarse las manos y desinfectar, así como prácticas de higiene personal. 

15. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos interiores. 

 
Afuera 

Las parroquias pueden continuar celebrando bautismos al aire libre, siempre y cuando 
las 

condiciones climáticas lo permitan. 

1. Proporciónese seguridad suficiente en el lugar para garantizar la seguridad máxima 
de los feligreses durante las celebraciones al aire libre; los ujieres no deben 
desempeñar ambas funciones. 

Bautismo 
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2. Asígnese a un ujier / voluntario que se encargue de un equipo de primeros auxilios, 
que incluya suficientes botellas de agua, por si surge una emergencia. Asegúrese 
que el ujier / voluntario tenga en su posesión un teléfono celular para llamar al 911, 
si es necesario. 

3. Asegúrese que haya una distancia de seis (6) pies entre los asientos al aire libre y 
que este requisito se cumpla estrictamente; infórmese a los asistentes al inicio de la 
celebración que no se deben reubicar o reagrupar los asientos 

4. Sólo se permite el uso del estacionamiento parroquial para sentar y distanciar a los 
congregantes; los asistentes no deberán permanecer en sus vehículos mientras 
asisten a Misa o reciben la comunión.  

5. Proporciónense sistemas exteriores para rociar agua o calefactores comerciales de 
propano, si es posible y cuando sea necesario. Utilícese tubería de policloruro de 
vinilo (PVC) o mangueras de plástico apropiadas, las cuales pueden adherirse de 
manera permanente a los aleros de los edificios. No se adhieran sistemas para rociar 
agua a los toldos, las carpas, los Eazy-Up, etc. No se utilicen calefactores portátiles 
para uso en casa o en espacios individuales.  

6. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas o los 
asientos con una distancia de seis pies de por medio. Si se usan bancas para sentar 
a los asistentes, márquense de la misma manera que marcarían las bancas dentro 
de la iglesia indicando la distancia de seis (6) pies, y asegurando que todos los 
asientos estén colocados en superficies planas.  

7. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo momento, 
con excepción de los niños de dos años o menos. 

8. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida para exteriores 
que se haya usado durante la celebración al aire libre.  

9. Resérvese tiempo suficiente entre las celebraciones al aire libre para limpiar y 
desinfectar.   

10. Señálese la ruta de circulación hacia el área de la celebración, pegando o colocando 
gráficos donde sea posible para marcar los espacios de seis (6) pies utilizando 
postes de señalización, trípodes u otros artefactos estacionarios, que incluyen 
―entre otros― conos de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad de colores.  

11. Configúrense los espacios del estacionamiento para asegurar una separación de seis 
(6) pies cerrando o marcando un espacio de por medio.   

12. Instálense baños portátiles para exteriores, si es posible; si no, asegúrese que los 
baños en el interior de un edificio se vigilen debidamente y se desinfecten 
completamente después de cada uso. 

13. Ciérrense todos los bebederos exteriores y cualquier elemento decorativo para 
exteriores que contenga agua. 

14. Instálense toldos, carpas portátiles, unos Easy-Up o techos portátiles similares; tales 
estructuras portátiles deben estar abiertas para permitir la plena circulación de aire 
por lo menos en dos lados. Asegúrese que todas las instalaciones estén ancladas 
de forma segura.  

15. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, salidas, 
vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de distanciamiento social; 
incorpórese cinta amarilla antideslizante en áreas donde pueda haber problemas de 
tropiezos y caídas. 

16. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, letreros o 
gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos y desinfectar, así 
como prácticas de higiene personal.      

17. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el aire.  
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18. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos exteriores. 

 

Pautas pastorales 
1. Se invita la administración de los bautismos fuera de la celebración de la Santa Misa; 

sin embargo, en casos de necesidad pastoral, se permite la celebración dentro de la 
Misa. 

2. El sacerdote / diácono debe usar cubrebocas y careta durante toda la celebración 
bautismal, incluso durante la liturgia de la palabra.  

3. Se puede sentar a la familia inmediata, incluidos los padrinos, en la banca de enfrente 
para el rito de recepción de un niño; todos los demás deben respetar la distancia física 
de seis (6) pies entre cada persona en los asientos que se les asignaron. 

4. La familia debe mantener con ellos la vela y la vestidura bautismal blanca hasta el 
momento que sean necesarias en la liturgia. 

5. Colóquese una jarra / recipiente con agua sobre una mesa, en preparación para la 
bendición. 

6. El sacerdote / diácono no debe trazar la señal de la cruz en la frente del niño; más 
bien, el ministro debe hacer la señal de la cruz sobre el niño. Se puede invitar a los 
padres a que tracen la señal de la cruz en la frente del niño y, a juicio de los padres, 
los padrinos pueden hacer lo mismo. 

7. Se puede omitir la unción de los catecúmenos en este momento; más bien, el 
sacerdote o diácono puede orar sobre el niño: «Que tengas fuerza en el poder de 
Cristo nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos».  Si no se omite 
la unción, el sacerdote o diacono debe aplicar el óleo de los catecúmenos con una 
bola de algodón y desecharla debidamente después del bautismo.  

8. Bendígase el agua en la jarra / recipiente en el momento debido del rito. Invítese a la 
familia a que vayan de su banca al lugar donde se llevará a cabo el bautismo. Antes 
de invitar a la familia a que se acerquen, el sacerdote / diácono debe llevar puesto un 
cubrebocas. Al celebrar el bautismo, derrámese agua de la jarra / recipiente 
directamente sobre la frente del niño, mientras se dice la fórmula trinitaria.    

9. Deséchese el agua sobrante de manera debida, en el sacrarium o en la tierra, una 
vez concluida la liturgia bautismal.  

10. Invítese a la familia a que vuelvan a sus asientos después del bautismo.  
11. Efectúese la unción postbautismal usando un algodón con el santo crisma sobre la 

coronilla (vértice de la cabeza); deséchese debidamente el algodón una vez concluido 
el bautismo. Si se celebra más de un bautismo en la misma liturgia, se debe usar un 
algodón diferente para cada unción.   

12. Si se va a imponer una vestidura bautismal o estola por separado durante la 
imposición de la vestidura blanca, la familia debe imponerle la vestidura al niño 
mientras el  sacerdote / diácono ofrece la oración que acompaña la imposición. 

13. Puede omitirse la imposición de la vestidura bautismal, puesto que la mayoría de los 
niños llevan puesta ya una vestidura bautismal blanca cuando se presentan para el 
bautismo.  

14. Invítese a los padrinos a que tomen la vela bautismal de donde se encuentre y que 
se acerquen al cirio pascual; Se pueden encender ambas velas en espacios interiores. 
Después de la presentación de la vela bautismal, los padrinos deben regresar a sus 
asientos, cerca del niño recién bautizado, mientras el sacerdote / diácono ofrece la 
oración correspondiente.  
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15. En este momento, omítase el rito del effetá, incluida la oración sobre los oídos y los 
labios.   

16. Bendígase a las madres y los padres, antes de la oración final, pero guardando su 
distancia. 

17. Se pueden permitir fotografías brevemente ―inmediatamente después de la liturgia― 
solo con el niño, los padres y los padrinos. Si se le pide al sacerdote / diácono que se 
tome una foto con ellos, puede hacerlo manteniendo una distancia de seis (6) pies. 

18. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar. 
19. Evítese todo contacto físico entre los asistentes antes, durante y después de las 

celebraciones bautismales: no apretón de manos, abrazos, o bendiciones personales. 
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Espacios físicos 

Adentro 
1. Asegúrese que el número de asistentes no exceda el requisito del 25 % del cupo para 

los espacios interiores. 
2. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los asistentes, 

excepto quienes residen en la misma vivienda. 
3. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo momento, 

con excepción de los niños de dos años o menos.  

4. Señálense claramente la entrada y las salidas del edificio para asegurar que se 
mantenga una separación de seis (6) pies en todo momento; evítese la aglomeración 
de congregantes entre una celebración y otra. 

5. Señálese la ruta de circulación pegando o colocando gráficos para marcar espacios de 
seis pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 

6. Márquense las bancas / asientos para mantener una distancia física de seis (6) pies 
en todo momento. 

7. Utilícense las bancas de manera alterna, una sí, otra no, si es más factible para 
distanciar a los asistentes. 

8. Resérvese tiempo suficiente entre una celebración y otra para limpiar y desinfectar 
todas las superficies que se hayan utilizado, incluidas ―entre otras― bancas, puertas 
y manijas. 

9. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar, después de cada celebración, la iglesia, el salón parroquial o cualquier 
edificio que se utilice, incluidos los baños. 

10. Ciérrense todos los bebedores, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo que 
contenga agua. 

11. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial en 
todo momento cuando las puertas estén sin llave. 

12. Asegúrese que los sistemas de ventilación funcionen debidamente; auméntese la 
circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, etc.; 
no se permiten ventiladores, de ningún tipo. 

13. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, salidas, 
vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de distanciamiento social.  

14. Colóquense en todos los baños letreros o gráficos que describan la manera correcta 
de lavarse las manos y desinfectar, así como prácticas de higiene personal. 

15. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se vigilen 
y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos interiores. 

 
Afuera 

Las parroquias pueden continuar celebrando las confirmaciones al aire libre, siempre y 
cuando las condiciones climáticas lo permitan. 

1. Proporciónese seguridad suficiente en el lugar para garantizar la seguridad máxima de 
los feligreses durante las celebraciones al aire libre; los ujieres no deben desempeñar 
ambas funciones. 

2. Asígnese a un ujier / voluntario que se encargue de un equipo de primeros auxilios, 

Confirmación 
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que incluya suficientes botellas de agua, por si surge una emergencia. Asegúrese que 
el ujier / voluntario tenga en su posesión un teléfono celular para llamar al 911, si es 
necesario. 

3. Asegúrese que haya una distancia de seis (6) pies entre los asientos y que se haga 
cumplir estrictamente este requisito. Infórmese a los asistentes al inicio de la 
celebración que no se deben reubicar o reagrupar los asientos.  

4. Solo se permite el uso del estacionamiento parroquial para sentar y distanciar a los 
congregantes; los asistentes no deberán permanecer en sus vehículos mientras 
asisten a Misa o reciben la comunión.  

5. Proporciónense sistemas exteriores para rociar agua o calefactores comerciales de 
propano, si es posible y cuando sea necesario; utilícese tubería de policloruro de vinilo 
(PVC) o mangueras de plástico apropiadas, las cuales pueden adherirse de manera 
permanente a los aleros de los edificios. No se adhieran sistemas para rociar agua a 
los toldos, las carpas, los Eazy-Up, etc. No se utilicen calefactores portátiles para uso 
en casa o en espacios individuales.  

  6. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas / 
asientos con una distancia de seis pies de por medio. Si se usan bancas para sentar 
a los asistentes, márquense de la misma manera que marcarían las bancas dentro de 
la iglesia indicando la distancia de seis (6) pies, y asegurando que todos los asientos 
estén colocados en superficies planas.  

  7. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 
momento, con excepción de los niños de dos años o menos. 

8. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida para exteriores 
que se haya usado durante la celebración al aire libre.  

9. Resérvese tiempo suficiente entre las celebraciones al aire libre para limpiar y 
desinfectar.   

10. Señálese la ruta de circulación hacia el área de la celebración pegando o colocando 
gráficos donde sea posible para marcar los espacios de seis (6) pies utilizando postes 
de señalización, trípodes u otros artefactos estacionarios, que incluyen ―entre 
otros― conos de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad de colores.  

11. Configúrense los espacios del estacionamiento para asegurar una separación de seis 
(6) pies cerrando o marcando un espacio de por medio.   

12. Instálense baños portátiles para exteriores, si es posible; si no, asegúrese que los 
baños en el interior de un edificio se vigilen debidamente y se desinfecten 
completamente después de cada uso. 

13. Ciérrense todos los bebederos exteriores y cualquier elemento decorativo para 
exteriores que contenga agua. 

14. Instálense toldos, carpas portátiles, unos Easy-Up o techos portátiles similares; tales 
estructuras deben estar abiertas para permitir la plena circulación de aire por lo menos 
en dos lados. Asegúrese que todas las instalaciones estén ancladas de forma segura.  

15. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, salidas, 
vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de distanciamiento social; 
incorpórese cinta amarilla antideslizante en áreas donde pueda haber problemas de 
tropiezos y caídas. 

16. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, letreros o 
gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos y desinfectar, así 
como prácticas de higiene personal.      
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17. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el aire.  
18. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se vigilen 

y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos exteriores 
 
 

Pautas pastorales 
 

1. Se exhorta la administración de la Confirmación dentro de la Misa; sin embargo, en 
casos de necesidad pastoral, se pueden administrar las confirmaciones fuera de la 
celebración de la eucaristía.  

 
2. Síganse las pautas pastorales para la celebración de Misas en espacios interiores, 

excepto omítase el Gloria. Reemplácese el rito de aspersión con el acto penitencial.  
 
3. Todos los asistentes, incluidos los candidatos y padrinos, deben usar cubrebocas en 

todo momento. Dada la posibilidad de una mayor cercanía entre los candidatos, 
padrinos y celebrantes, se recomienda que se tome la temperatura de todos los 
asistentes, antes de sentarlos.  

 
4. El sacerdote / diácono debe usar cubrebocas y careta durante toda la celebración de 

la confirmación, incluso durante la celebración de la eucaristía.  
 
5. Siéntese a los candidatos y padrinos antes de que inicie la Misa; no se incluya a 

candidatos y padrinos en ninguna procesión de entrada. 
 
6. Elíjase la ruta más corta para la procesión de entrada hacia el altar; evítese la 

procesión en pasillos largos o entre los asientos de los congregantes.  
7. Asegúrese que los candidatos y padrinos observen la distancia social de seis (6) pies; 

no los sienten juntos, a menos que residan en la misma vivienda.  
8. Fórmese una fila en el pasillo central para la procesión de unción; manténgase la 

separación de seis (6) pies entre los candidatos y los padrinos, mientras se acercan 
al obispo / sacerdote para el rito de confirmación. 

9. Después del Evangelio, se presentan los candidatos al obispo / sacerdote. El párroco 
o su delegado presenta a los candidatos cuando preside el bispo o su delegado. Si 
preside el párroco o su delegado, el director o coordinador de catequesis de la 
parroquia presenta a los candidatos.  

10. Una vez que lleguen a donde está el obispo / sacerdote, indíquese al padrino que se 
coloque a un lado del candidato, manteniendo la separación de seis (6) pies en todo 
momento; pídase al padrino que se dé la vuelta para que quede de frente al candidato. 
En este momento no se le permitirá al padrino que ponga su mano derecha sobre el 
hombro derecho del candidato. 

11. Pídase al candidato que sostenga su tarjeta de confirmación para que el obispo / 
sacerdote pueda leerla. Después de la unción, el recién confirmado se queda con la 
tarjeta de confirmación.  

12. El obispo / sacerdote confirma al candidato sumergiendo una bola de algodón en el 
santo crisma y ungiendo al candidato en la frente, mientras pronuncia las palabras del 
sacramento. La bola de algodón debe ponerse luego en un recipiente para que se 
deseche de manera debida posteriormente. Úsese una bola de algodón por 
candidato.  

13. Si se prefiere, colóquese una mesa / estante para televisor a la altura de la cintura al 
lado del obispo / sacerdote sobre la cual se pueden colocar el santo crisma y las bolas 
de algodón. El obispo / sacerdote puede utilizar dos tazones / recipientes: uno para 
las bolas de algodón ya usadas y otro para las que no se han usado, las cuales puede 
tomar él directamente, sin ayuda. 
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14. Pídase al recién confirmado y al padrino que regresen a sus respectivos asientos 
después de la unción, observando la distancia social de seis (6) pies.  

15. Ofrézcase el saludo de paz después de la unción sin ningún contacto físico: no apretón 
de manos, abrazos, etc. 

16. Permítase la música instrumental mientras se reúnen los congregantes, durante la 
unción, comunión y despedida; puede haber músicos en vivo o se puede transmitir 
electrónicamente música pregrabada.  

17. En este momento no se permite el canto de ningún tipo: cantores, coros, o 
congregantes; sin embargo, se pueden transmitir cantos litúrgicos pregrabados.   

18. Permítase el uso de instrumentos musicales, excepto instrumentos de viento ya que 
estos generan partículas en el aire. 

19. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar. 
20. Evítese todo contacto físico entre los asistentes antes, durante y después de las 

confirmaciones: no apretón de manos, abrazos, etc. 
21. Debido a las circunstancias actuales de COVID, el obispo / sacerdote / diácono no 

podrá tomarse fotos con los confirmados y asistentes después de la Misa de 
Confirmación.  
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Espacios físicos 

Adentro 
1. Asegúrese que el número de asistentes no exceda el requisito del 25 % del cupo 

para  
 los espacios interiores. 
2. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 

asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda. 
3. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 

momento, con excepción de los niños de dos años o menos.  
4. Señálense claramente la entrada y las salidas del edificio para asegurar que se 

mantenga una separación de seis (6) pies en todo momento; evítese la 
aglomeración de congregantes entre una celebración y otra. 

5. Señálese la ruta de circulación pegando o colocando gráficos para marcar 
espacios de seis pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 

6. Márquense las bancas / asientos para mantener una distancia física de seis (6) 
pies en todo momento. 

7. Utilícense las bancas de manera alterna, una sí, otra no, si es más factible para 
distanciar a los asistentes. 

8. Resérvese tiempo suficiente entre una celebración y otra para limpiar y 
desinfectar todas las superficies que se hayan utilizado, incluidas ―entre otras― 
bancas, puertas y manijas. 

9. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar, después de cada celebración, la iglesia, el salón parroquial o 
cualquier edificio que se utilice, incluidos los baños. 

10. Ciérrense todos los bebedores, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo 
que contenga agua. 

11. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial 
en todo momento cuando las puertas estén sin llave. 

12. Asegúrese que los sistemas de ventilación funcionen debidamente; auméntese 
la circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, 
etc.; no se permiten ventiladores, de ningún tipo. 

13. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social.  

14. Colóquense en todos los baños letreros o gráficos que describan la manera 
correcta de lavarse las manos y desinfectar, así como prácticas de higiene 
personal. 

15. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos interiores. 

 
Afuera 

Las parroquias pueden continuar celebrando las confesiones al aire libre, siempre y 
cuando 

las condiciones climáticas lo permitan. 

1. Proporciónese seguridad suficiente en el lugar para garantizar la seguridad 
máxima de los feligreses durante las celebraciones al aire libre; los ujieres no 

Reconciliación 



Rev.: 02/10/21 16  

deben desempeñar ambas funciones. 
2. Asígnese a un ujier / voluntario que se encargue de un equipo de primeros 

auxilios, que incluya suficientes botellas de agua, por si surge una emergencia. 
Asegúrese que el ujier / voluntario tenga en su posesión un teléfono celular para 
llamar al 911, si es necesario. 

3. Asegúrese que haya una distancia de seis (6) pies entre los asientos y que se 
haga cumplir estrictamente este requisito. Infórmese a los asistentes al inicio de 
la celebración que no se deben reubicar o reagrupar los asientos.  

4. Solo se permite el uso del estacionamiento parroquial para sentar y distanciar a 
los congregantes; los asistentes no deberán permanecer en sus vehículos 
mientras van a confesarse. 

5. Proporciónense sistemas exteriores para rociar agua o calefactores comerciales 
de propano, si es posible y cuando sea necesario. Utilícese tubería de policloruro 
de vinilo (PVC) o mangueras de plástico apropiadas, las cuales pueden adherirse 
de manera permanente a los aleros de los edificios. No se adhieran sistemas 
para rociar agua a los toldos, las carpas, los Eazy-Up, etc. No se utilicen 
calefactores portátiles para uso en casa o en espacios individuales.  

6. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas / 
asientos con una distancia de seis pies de por medio. Si se usan bancas para 
sentar a los asistentes, márquense de la misma manera que marcarían las 
bancas dentro de la iglesia indicando la distancia de seis (6) pies, y asegurando 
que todos los asientos estén colocados en superficies planas.  

7. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 
momento, con excepción de los niños de dos años o menos. 

8. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida que se 
haya usado durante la celebración al aire libre.  

9. Resérvese tiempo suficiente entre las celebraciones al aire libre para limpiar y 
desinfectar.   

10. Señálese la ruta de circulación hacia el área de la celebración pegando o 
colocando gráficos donde sea posible para marcar los espacios de seis (6) pies 
utilizando postes de señalización, trípodes u otros artefactos estacionarios, que 
incluyen ―entre otros― conos de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad 
de colores.  

11. Configúrense los espacios del estacionamiento para asegurar una separación de 
seis (6) pies cerrando o marcando un espacio de por medio.   

12. Instálense baños portátiles para exteriores, si es posible; si no, asegúrese que 
los baños en el interior de un edificio se vigilen debidamente y se desinfecten 
completamente después de cada uso. 

13. Ciérrense todos los bebederos exteriores y cualquier elemento decorativo para 
exteriores que contenga agua. 

14. Instálense toldos, carpas portátiles, unos Easy-Up, o techos portátiles similares; 
tales estructuras deben estar abiertas para permitir la plena circulación de aire 
por lo menos en dos lados. Asegúrese que todas las instalaciones estén ancladas 
de forma segura.  

15. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social; incorpórese cinta amarilla antideslizante en áreas donde 
pueda haber problemas de tropiezos y caídas. 
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16. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, 
letreros o gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos y 
desinfectar, así como prácticas de higiene personal.      

17. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el 
aire.  

18. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos exteriores. 

 
 

Implementaciones pastorales               
1. Determínese el espacio óptimo en la iglesia / salón parroquial o espacio interior 

designado para administrar el sacramento, asegurando que el espacio elegido 
esté bien ventilado. 

2. Instálese una barrera física impermeable entre el penitente y el confesor, si el 
espacio seleccionado lo requiere. 

3. Permítase al penitente que vuelva a la iglesia para la oración privada, si se 
celebran las confesiones en otro espacio interior que no sea la iglesia misma.  

4. Recuérdese a los penitentes que se abstengan de cualquier contacto físico como 
saludo de mano, abrazos, besos, etc. entre ellos y su confesor. 

5. Determínense las horas y el espacio para las confesiones, hágase por cita si así 
lo prefieren. 

6. Manténgase una separación física de por lo menos diez (10) pies entre los 
penitentes, para asegurar la privacidad. 

7. Asegúrese que la confesión no dure más de diez (10) minutos por penitente para 
reservar tiempo suficiente pare desinfectar el espacio de la confesión entre un 
penitente y otro.      

8. Pídase a los asistentes que se abstengan de tocar / besar las imágenes sagradas 
dentro de la iglesia en este momento; colóquese un letrero frente a las imágenes 
sagradas indicando que no se debe tocar la imagen. 

9. Permítase el encendido de velas en el atril votivo.  
10. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar. 
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Espacios físicos 

Adentro 
1. Asegúrese que el número de asistentes no exceda el requisito del 25 % del cupo 

para los espacios interiores. 
2. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 

asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda. 
3. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 

momento, con excepción de los niños de dos años o menos.  
4. Señálense claramente la entrada y las salidas del edificio para asegurar que se 

mantenga una separación de seis (6) pies en todo momento; evítese la 
aglomeración de congregantes entre una celebración y otra. 

5. Señálese la ruta de circulación pegando o colocando gráficos para marcar 
espacios de seis pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 

6. Márquense las bancas / asientos para mantener una distancia física de seis (6) 
pies en todo momento. 

7. Utilícense las bancas de manera alterna, una sí, otra no, si es más factible para 
espaciar a los asistentes. 

8. Resérvese tiempo suficiente entre una celebración y otra para limpiar y 
desinfectar todas las superficies que se hayan utilizado, incluidas ―entre otras― 
bancas, puertas y manijas. 

9. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar, después de cada celebración, la iglesia, el salón parroquial o 
cualquier edificio que se utilice, incluidos los baños. 

10. Ciérrense todos los bebedores, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo 
que contenga agua. 

11. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial 
en todo momento cuando las puertas estén sin llave. 

12. Asegúrese que los sistemas de ventilación funcionen debidamente; auméntese 
la circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, 
etc.; no se permiten ventiladores, de ningún tipo. 

13. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social.  

14. Colóquense en todos los baños letreros o gráficos que describan la manera 
correcta de lavarse las manos y desinfectar, así como prácticas de higiene 
personal. 

15. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos interiores. 

 
Afuera 
Las parroquias pueden continuar celebrando bodas al aire libre, siempre y cuando las 
condiciones climáticas lo permitan. 

1. Proporciónese seguridad suficiente en el lugar para garantizar la seguridad 
máxima de los feligreses durante las celebraciones al aire libre; los ujieres no 
deben desempeñar ambas funciones. 

Bodas 
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2. Asígnese a un ujier / voluntario que se encargue de un equipo de primeros 
auxilios, que incluya suficientes botellas de agua, por si surge una emergencia. 
Asegúrese que el ujier/voluntario tenga en su posesión un teléfono celular para 
llamar al 911, si es necesario. 

3. Asegúrese que haya una distancia de seis (6) pies entre los asientos al aire libre 
y que este requisito se cumpla estrictamente; infórmese a los asistentes al inicio 
de la celebración que no se deben reubicar o reagrupar los asientos 

4. Solo se permite el uso del estacionamiento parroquial para sentar y distanciar a 
los congregantes; los asistentes no deberán permanecer en sus vehículos 
mientras asisten a Misa o reciben la comunión.  

5. Proporciónense sistemas exteriores para rociar agua o calefactores comerciales 
de propano, si es posible y cuando sea necesario. Utilícese tubería de policloruro 
de vinilo (PVC) o mangueras de plástico apropiadas, las cuales pueden adherirse 
de manera permanente a los aleros de los edificios. No se adhieran sistemas 
para rociar agua a los toldos, las carpas, los Eazy-Up, etc. No se utilicen 
calefactores portátiles para uso en casa o en espacios individuales.  

6. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas o 
los asientos con una distancia de seis pies de por medio. Si se usan bancas para 
sentar a los asistentes, márquense de la misma manera que marcarían las 
bancas dentro de la iglesia indicando la distancia de seis (6) pies, y asegurando 
que todos los asientos estén colocados en superficies planas.  

7. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 
momento, con excepción de los niños de dos años o menos. 

8. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida que se 
haya usado durante la celebración al aire libre.  

9. Resérvese tiempo suficiente entre las celebraciones al aire libre para limpiar y 
desinfectar. 

10. Señálese la ruta de circulación hacia el área de la celebración, pegando o 
colocando gráficos donde sea posible para marcar los espacios de seis (6) pies 
utilizando postes de señalización, trípodes u otros artefactos estacionarios, que 
incluyen ―entre otros― conos de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad 
de colores.  

11. Configúrense los espacios del estacionamiento, para asegurar una separación 
de seis (6) pies, cerrando o marcando un espacio de por medio.   

12. Instálense baños portátiles para exteriores, si es posible; si no, asegúrese que 
los baños en el interior de un edificio se vigilen debidamente y se desinfecten 
completamente después de cada uso. 

13. Ciérrense todos los bebederos exteriores y cualquier elemento decorativo para 
exteriores que contenga agua. 

14. Instálense toldos, carpas portátiles, unos Easy-Up, o techos portátiles similares; 
tales estructuras portátiles deben estar abiertas para permitir la plena circulación 
de aire por lo menos en dos lados. Asegúrese que todas las instalaciones estén 
ancladas de forma segura.  

15. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social; incorpórese cinta amarilla antideslizante en áreas donde 
pueda haber problemas de tropiezos y caídas. 

16. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, 
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letreros o gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos y 
desinfectar, así como prácticas de higiene personal.      

17. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el 
aire.  

18. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos exteriores. 

 
 
Implementaciones pastorales 
1. El sacramento del matrimonio puede ocurrir fuera de la celebración de la Misa. 
2. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar, para el cortejo 

nupcial.   
3. Permítase que la novia y / o el novio ofrezcan flores a Nuestra Señora o a otra          

estatua / imagen, si así lo solicitan. 
4. Evítese la distribución de guías litúrgicas, folletos personalizados con anuncios o 

el programa de la boda. Los ujieres / voluntarios, llevando guantes puestos, 
pueden distribuir tarjetas de oración o programas de la boda a los asistentes a 
su salida de la iglesia.  

5. Permítanse las procesiones nupciales, asegurándose que se mantienen los 
requisitos de distanciamiento físico entre cada miembro de cortejo nupcial.  

6. Permítase que los acompañantes del novio entren por separado, seguidos por 
las damas de la novia; como alternativa, el cortejo nupcial puede escoger estar 
ya sentado en lugar de entrar en procesión.  

7. Permítase que la novia y / o el novio entren en procesión con sus padres, si así 
lo solicitan. 

8. Asegúrese que los dos testigos permanezcan en sus respectivas bancas / sillas 
durante toda la liturgia. 

9. En este momento no se permite el canto de ningún tipo: cantores, coros o 
congregantes; sin embargo, se pueden transmitir cantos litúrgicos pregrabados.  

10. Permítase el uso de instrumentos musicales, excepto instrumentos de viento ya 
que estos generan partículas en el aire. 

11. Indíquese al sacerdote o diácono que recibe el consentimiento que mantenga la 
distancia física de seis (6) pies entre él y los contrayentes, en todo momento, 
incluso durante la bendición nupcial. 

12. Colóquense los anillos y las arras en una bandeja o plato sobre una pequeña 
mesa o estante cerca del altar. En el momento debido, bendíganse los anillos y 
las arras en la mesa. Ofrézcanse al novio y a la novia en el momento apropiado. 
La pareja intercambiará los anillos. Devuélvanse las arras a la bandeja o plato y 
colóquese la bandeja o plato de nuevo en la mesa.  

13. Puede incluirse la colocación del lazo o velo en la ceremonia, tomando las 
debidas precauciones. 

14. Omítase el signo de paz, excepto entre los contrayentes.  
15. Distribúyase la comunión conforme a las pautas pastorales para la celebración 

de la eucaristía.  
16. Asegúrese que los ujieres supervisen la salida de los asistentes, conforme a los 

requisitos de distanciamiento social.  

17. Permítanse fotografías al final de la celebración; evítense agrupaciones de más 
de diez (10) personas en una foto por más de diez (10) minutos.  
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18. Asegúrese que el fotógrafo o camarógrafo guarde la distancia social debida, en 
todo momento, entre él y los asistentes en la iglesia.   

19. Indíquese al fotógrafo / camarógrafo que debe usar un cubrebocas, en todo 
momento. 

20. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial 
en todo momento cuando las puertas estén sin llave, y que lleguen con tiempo 
suficiente antes de la ceremonia para asegurar la supervisión de los asistentes. 

21. Pídase a los asistentes que se abstengan de tocar / besar las imágenes sagradas 
dentro de la iglesia en este momento; colóquese un letrero frente a las imágenes 
sagradas indicando que no se debe tocar la imagen para garantizar la seguridad 
de los demás.  
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Espacios físicos 

Adentro 
1. Asegúrese que el número de asistentes no exceda el requisito del 25 % del cupo 

para los espacios interiores. 
2. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 

asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda. 
3. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 

momento, con excepción de los niños de dos años o menos.  

4. Señálense claramente la entrada y las salidas del edificio para asegurar que se 
mantenga una separación de seis (6) pies en todo momento; evítese la 
aglomeración de congregantes entre una celebración y otra. 

5. Señálese la ruta de circulación pegando o colocando gráficos para marcar 
espacios de seis pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 

6. Márquense las bancas / asientos para mantener una distancia física de seis (6) 
pies en todo momento. 

7. Utilícense las bancas de manera alterna, una sí, otra no, si es más factible para 
espaciar a los asistentes. 

8. Resérvese tiempo suficiente entre una celebración y otra para limpiar y 
desinfectar todas las superficies que se hayan utilizado, incluidas ―entre otras― 
bancas, puertas y manijas. 

9. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar, después de cada celebración, la iglesia, el salón parroquial o 
cualquier edificio que se utilice, incluidos los baños. 

10. Ciérrense todos los bebedores, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo 
que contenga agua. 

11. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial en 
todo momento cuando las puertas estén sin llave. 

12. Asegúrese que los sistemas de ventilación funcionen debidamente; auméntese la 
circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, etc.; 
no se permiten ventiladores, de ningún tipo. 

13. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, salidas, 
vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de distanciamiento social.  

14. Colóquense en todos los baños letreros o gráficos que describan la manera correcta 
de lavarse las manos y desinfectar, así como prácticas de higiene personal. 

15. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos interiores. 

 
Afuera 

Las parroquias pueden continuar la adoración al aire libre, siempre y cuando las 
condiciones  

climáticas lo permitan.  

1. Proporciónese seguridad suficiente en el lugar para garantizar la seguridad 
máxima de los feligreses durante las celebraciones al aire libre; los ujieres no 
deben desempeñar ambas funciones. 

2. Asígnese a un ujier / voluntario que se encargue de un equipo de primeros 

Exposición del Santísimo Sacramento 
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auxilios, que incluya suficientes botellas de agua, por si surge una emergencia. 
Asegúrese que el ujier/voluntario tenga en su posesión un teléfono celular para 
llamar al 911, si es necesario. 

3. Asegúrese que haya una distancia de seis (6) pies entre los asientos al aire libre 
y que este requisito se cumpla estrictamente; infórmese a los asistentes al inicio 
de la celebración que no se deben reubicar o reagrupar los asientos 

4. Solo se permite el uso del estacionamiento parroquial para sentar y distanciar a 
los congregantes; los asistentes no deberán permanecer en sus vehículos 
mientras asisten a Misa o reciben la comunión.  

5. Proporciónense sistemas exteriores para rociar agua o calefactores comerciales 
de propano, si es posible y cuando sea necesario. Utilícese tubería de policloruro 
de vinilo (PVC) o mangueras de plástico apropiadas, las cuales pueden adherirse 
de manera permanente a los aleros de los edificios. No se adhieran sistemas 
para rociar agua a los toldos, las carpas, los Eazy-Up, etc. No se utilicen 
calefactores portátiles para uso en casa o en espacios individuales.  

6. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas o 
los asientos con una distancia de seis pies de por medio. Si se usan bancas para 
sentar a los asistentes, márquense de la misma manera que marcarían las 
bancas dentro de la iglesia indicando la distancia de seis (6) pies, y asegurando 
que todos los asientos estén colocados en superficies planas.  

7. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 
momento, con excepción de los niños de dos años o menos. 

8. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida para 
exteriores que se haya usado durante la celebración al aire libre.  

9. Resérvese tiempo suficiente entre las celebraciones al aire libre para limpiar y 
desinfectar. 

10. Señálese la ruta de circulación hacia el área de la celebración, pegando o 
colocando gráficos donde sea posible para marcar los espacios de seis (6) pies 
utilizando postes de señalización, trípodes u otros artefactos estacionarios, que 
incluyen ―entre otros― conos de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad 
de colores.  

11. Configúrense los espacios del estacionamiento, para asegurar una separación 
de seis (6) pies, cerrando o marcando un espacio de por medio.   

12. Instálense baños portátiles para exteriores, si es posible; si no, asegúrese que 
los baños en el interior de un edificio se vigilen debidamente y se desinfecten 
completamente después de cada uso. 

13. Ciérrense todos los bebederos exteriores y cualquier elemento decorativo para 
exteriores que contenga agua. 

14. Instálense toldos, carpas portátiles, unos Easy-Up o techos portátiles similares; 
tales estructuras portátiles deben estar abiertas para permitir la plena circulación 
de aire por lo menos en dos lados. Asegúrese que todas las instalaciones estén 
ancladas de forma segura.  

15. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social; incorpórese cinta amarilla antideslizante en áreas donde 
pueda haber problemas de tropiezos y caídas. 

16. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, 
letreros o gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos y 
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desinfectar, así como prácticas de higiene personal.      

17. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el 
aire.  

18. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos exteriores. 

 
Implementaciones pastorales 

1. Publíquense los días y las horas en que la iglesia puede estar abierta para que 
personas individuales o familias puedan adorar al Santísimo Sacramento. 

2. En este momento no se permite la oración o adoración en grupo. 
3. Un sacerdote o diacono debe presidir cuando la bendición es parte de la 

exposición. 
4. En este momento no se permite el incienso. 
5. Colóquense letreros indicando que el tiempo de oración privada / personal está 

limitado a 30 minutos, si así lo dicta la demanda. 

6. Pídase a los asistentes que se abstengan de tocar / besar las imágenes sagradas 
dentro de la iglesia en este momento; colóquese un letrero frente a las imágenes 
sagradas indicando que no se debe tocar la imagen para garantizar la seguridad 
de los demás.  

7. Permítase el encendido de velas en el atril votivo. 
8. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar. 
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Espacios físicos 

Adentro 
1. Asegúrese que el número de asistentes no exceda el requisito del 25 % del cupo 

para los espacios interiores. 
2. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 

asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda. 
3. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 

momento, con excepción de los niños de dos años o menos.  

4. Señálense claramente la entrada y las salidas del edificio para asegurar que se 
mantenga una separación de seis (6) pies en todo momento; evítese la 
aglomeración de congregantes entre una celebración y otra. 

5. Señálese la ruta de circulación pegando o colocando gráficos para marcar 
espacios de seis pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 

6. Márquense las bancas / asientos para mantener una distancia física de seis (6) 
pies en todo momento. 

7. Utilícense las bancas de manera alterna, una sí, otra no, si es más factible para 
espaciar a los asistentes. 

8. Resérvese tiempo suficiente entre una celebración y otra para limpiar y 
desinfectar todas las superficies que se hayan utilizado, incluidas ―entre otras― 
bancas, puertas y manijas. 

9. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar, después de cada celebración, la iglesia, el salón parroquial o 
cualquier edificio que se utilice, incluidos los baños. 

10. Ciérrense todos los bebedores, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo 
que contenga agua. 

11. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial 
en todo momento cuando las puertas estén sin llave. 

12. Asegúrese que los sistemas de ventilación funcionen debidamente; auméntese 
la circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, 
etc.; no se permiten ventiladores, de ningún tipo. 

13. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social.  

14. Colóquense en todos los baños letreros o gráficos que describan la manera 
correcta de lavarse las manos y desinfectar, así como prácticas de higiene 
personal. 

15. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos interiores. 

 
Afuera 

Las parroquias pueden continuar la devoción privada al aire libre, siempre y cuando 
las  

condiciones climáticas lo permitan.  

1. Proporciónese seguridad suficiente en el lugar para garantizar la seguridad 
máxima de los feligreses durante las celebraciones al aire libre; los ujieres no 

Devoción privada 
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deben desempeñar ambas funciones. 
2. Asígnese a un ujier / voluntario que se encargue de un equipo de primeros 

auxilios, que incluya suficientes botellas de agua, por si surge una emergencia. 
Asegúrese que el ujier/voluntario tenga en su posesión un teléfono celular para 
llamar al 911, si es necesario. 

3. Asegúrese que haya una distancia de seis (6) pies entre los asientos al aire libre 
y que este requisito se cumpla estrictamente. Infórmese a los asistentes al inicio 
de la celebración que no se deben reubicar o reagrupar los asientos 

4. Solo se permite el uso del estacionamiento parroquial para sentar y distanciar a 
los congregantes; los asistentes no deberán permanecer en sus vehículos 
mientras asisten a Misa o reciben la comunión.  

5. Proporciónense sistemas exteriores para rociar agua o calefactores comerciales 
de propano, si es posible y cuando sea necesario. Utilícese tubería de policloruro 
de vinilo (PVC) o mangueras de plástico apropiadas, las cuales pueden adherirse 
de manera permanente a los aleros de los edificios. No se adhieran sistemas 
para rociar agua a los toldos, las carpas, los Eazy-Up, etc. No se utilicen 
calefactores portátiles para uso en casa o en espacios individuales.  

6. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas o 
los asientos con una distancia de seis pies de por medio. Si se usan bancas para 
sentar a los asistentes, márquense de la misma manera que marcarían las 
bancas dentro de la iglesia, indicando la distancia de seis (6) pies, y asegurando 
que todos los asientos estén colocados en superficies planas.  

7. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 
momento, con excepción de los niños de dos años o menos. 

8. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida para 
exteriores que se haya usado durante la celebración al aire libre.  

9. Resérvese tiempo suficiente entre las celebraciones al aire libre para limpiar y 
desinfectar. 

10. Señálese la ruta de circulación hacia el área de la celebración pegando o 
colocando gráficos donde sea posible para marcar los espacios de seis (6) pies 
utilizando postes de señalización, trípodes u otros artefactos estacionarios, que 
incluyen ―entre otros― conos de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad 
de colores.  

11. Configúrense los espacios del estacionamiento, para asegurar una separación 
de seis (6) pies, cerrando o marcando un espacio de por medio.   

12. Instálense baños portátiles para exteriores, si es posible; si no, asegúrese que 
los baños en el interior de un edificio se vigilen debidamente y se desinfecten 
completamente después de cada uso. 

13. Ciérrense todos los bebederos exteriores y cualquier elemento decorativo para 
exteriores que contenga agua. 

14. Instálense toldos, carpas portátiles, unos Easy-Up o techos portátiles similares; 
tales estructuras portátiles deben estar abiertas para permitir la plena circulación 
de aire por lo menos en dos lados. Asegúrese que todas las instalaciones estén 
ancladas de forma segura.  

15. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social; incorpórese cinta amarilla antideslizante en áreas donde 
pueda haber problemas de tropiezos y caídas. 
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16. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, 
letreros o gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos y 
desinfectar, así como prácticas de higiene personal.      

17. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el 
aire.  

18. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos exteriores. 

 
 

Implementaciones pastorales 
1. Publíquense los días y las horas en que la iglesia estará abierta para que 

personas individuales o familias puedan ofrecer oración privada y devociones. 
2. En este momento no se permite la oración o recitación en grupo.  
3. Colóquense letreros indicando que el tiempo de oración está limitado a 30 

minutos, si así lo dicta la demanda. 

4. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia, en todo momento, 
cuando las puertas estén sin llave. 

5. Diríjase a los fieles a las bancas designadas que se han marcado para la oración 
personal. 

6. Pídase a los asistentes que se abstengan de tocar/besar las imágenes sagradas 
dentro de la iglesia en este momento; colóquese un letrero frente a las imágenes 
sagradas indicando que no se debe tocar la imagen. 

7. Permítase el encendido de velas en el atril votivo. 
8. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar.  
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Espacios físicos 

Adentro 
1. Asegúrese que el número de asistentes no exceda el requisito del 25 % del cupo 

para los espacios interiores. 

2. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda. 

3. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 
momento, con excepción de los niños de dos años o menos.  

4. Señálense claramente la entrada y las salidas del edificio para asegurar que se 
mantenga una separación de seis (6) pies en todo momento; evítese la 
aglomeración de congregantes entre una celebración y otra. 

5. Señálese la ruta de circulación pegando o colocando gráficos para marcar 
espacios de seis pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 

6. Márquense las bancas / asientos para mantener una distancia física de seis (6) 
pies en todo momento. 

7. Utilícense las bancas de manera alterna, una sí, otra no, si es más factible para 
espaciar a los asistentes. 

8. Resérvese tiempo suficiente entre una celebración y otra para limpiar y 
desinfectar todas las superficies que se hayan utilizado, incluidas ―entre otras― 
bancas, puertas y manijas. 

9. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar, después de cada celebración, la iglesia, el salón parroquial o 
cualquier edificio que se utilice para las celebraciones, incluidos los baños. 

10. Ciérrense todos los bebedores, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo 
que contenga agua. 

11. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial 
en todo momento cuando las puertas estén sin llave. 

12. Asegúrese que los sistemas de ventilación funcionen debidamente; auméntese 
la circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, 
etc.; no se permiten ventiladores, de ningún tipo. 

13. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social.  

14. Colóquense en todos los baños letreros o gráficos que describan la manera 
correcta de lavarse las manos y desinfectar, así como prácticas de higiene 
personal. 

15. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos interiores. 

 
Afuera 

Las parroquias pueden continuar la celebración de exequias al aire libre, siempre y 
cuando 

las condiciones climáticas lo permitan. 

1. Proporciónese seguridad suficiente en el lugar para garantizar la seguridad 
máxima de los feligreses durante las celebraciones al aire libre; los ujieres no 

Exequias / ritos de sepelio / sepelios 
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deben desempeñar ambas funciones. 
2. Asígnese a un ujier / voluntario que se encargue de un equipo de primeros 

auxilios, que incluya suficientes botellas de agua, por si surge una emergencia. 
Asegúrese que el ujier/voluntario tenga en su posesión un teléfono celular para 
llamar al 911, si es necesario. 

3. Asegúrese que haya una distancia de seis (6) pies entre los asientos al aire libre 
y que este requisito se cumpla estrictamente; infórmese a los asistentes al inicio 
de la celebración que no se deben reubicar o reagrupar los asientos 

4. Solo se permite el uso del estacionamiento parroquial para sentar y distanciar a 
los congregantes; los asistentes no deberán permanecer en sus vehículos 
mientras asisten a Misa o reciben la comunión.  

5. Proporciónense sistemas exteriores para rociar agua o calefactores comerciales 
de propano, si es posible y cuando sea necesario. Utilícese tubería de policloruro 
de vinilo (PVC) o mangueras de plástico apropiadas, las cuales pueden adherirse 
de manera permanente a los aleros de los edificios. No se adhieran sistemas 
para rociar agua a los toldos, las carpas, los Eazy-Up, etc. No se utilicen 
calefactores portátiles para uso en casa o en espacios individuales.  

6. Manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas o 
los asientos con una distancia de seis pies de por medio. Si se usan bancas para 
sentar a los asistentes, márquense de la misma manera que marcarían las 
bancas dentro de la iglesia, indicando la distancia de seis (6) pies, y asegurando 
que todos los asientos estén colocados en superficies planas.  

7. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 
momento, con excepción de los niños de dos años o menos. 

8. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para 
desinfectar las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida para 
exteriores que se haya usado durante la celebración al aire libre.  

9. Resérvese tiempo suficiente entre las celebraciones al aire libre para limpiar y 
desinfectar. 

10. Señálese la ruta de circulación hacia el área de la celebración, pegando o 
colocando gráficos donde sea posible para marcar los espacios de seis (6) pies 
utilizando postes de señalización, trípodes u otros artefactos estacionarios, que 
incluyen ―entre otros― conos de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad 
de colores.  

11. Configúrense los espacios del estacionamiento, para asegurar una separación 
de seis (6) pies, cerrando o marcando un espacio de por medio.   

12. Instálense baños portátiles para exteriores, si es posible; si no, asegúrese que 
los baños en el interior de un edificio se vigilen debidamente y se desinfecten 
completamente después de cada uso. 

13. Ciérrense todos los bebederos exteriores y cualquier elemento decorativo para 
exteriores que contenga agua. 

14. Instálense toldos, carpas portátiles, unos Easy-Up o techos portátiles similares; 
tales estructuras portátiles deben estar abiertas para permitir la plena circulación 
de aire por lo menos en dos lados. Asegúrese que todas las instalaciones estén 
ancladas de forma segura.  

15. Colóquense letreros o gráficos en lugares de gran visibilidad (e.g., entradas, 
salidas, vestíbulos) recordando a los congregantes los requisitos de 
distanciamiento social; incorpórese cinta amarilla antideslizante en áreas donde 
pueda haber problemas de tropiezos y caídas. 
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16. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, 
letreros o gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos y 
desinfectar, así como prácticas de higiene personal.      

17. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el 
aire.  

18. Asígnese a un encargado / coordinador que esté presente para asegurar que se 
vigilen y acaten estrictamente estas pautas para los espacios físicos exteriores. 

 
Ritos de sepelio / sepelios 

1. Acátense las pautas para ritos de sepelio / sepelios, según disponga el 
propietario del cementerio.  

2. Asegúrese que el número de asistentes no sobrepase el máximo en los servicios 
al aire libre en el cementerio Nuestra Señora Reina de la Paz, según autorice el 
encargado de operaciones.  

3. Acátense los requisitos de cupo en todos los otros cementerios. 
4. En el cementerio, manténgase la distancia social de un mínimo de seis (6) pies 

entre todos los asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda. 
5. Requiérase el uso de cubrebocas por parte de todos los asistentes, en todo 

momento, con excepción de los niños de dos años o menos. 
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Implementaciones pastorales 
Exequias 

1. Síganse el ritual de exequias tal como se realiza en circunstancias normales. 
2. Pídase a los asistentes que se abstengan de tocar/besar las imágenes sagradas 

dentro de la iglesia en este momento; colóquese un letrero frente a las imágenes 
sagradas indicando que no se debe tocar la imagen para proteger la seguridad 
de los demás.  

3. En este momento no se permite el canto de ningún tipo: cantores, coros o 
congregantes; sin embargo, se pueden transmitir cantos litúrgicos pregrabados.   

4. Permítase el uso de instrumentos musicales, excepto instrumentos de viento ya 
que estos generan partículas en el aire. 

5. Evítese la distribución al azar de guías litúrgicas, esquelas y libros de registro. 
Los   ujieres / voluntarios, llevando guantes puestos, pueden distribuir esquelas 
a los asistentes, a su salida de la iglesia.  

6. Absténganse de usar incienso durante la celebración; se puede usar el rito de 
aspersión para recibir al difunto en la iglesia y para la última recomendación. 

7. Permítase solo a una persona para el panegírico o para dirigir palabras a los 
asistentes, luego de la oración después de la comunión, para evitar prolongar la 
celebración exequial más de lo que sea seguro. El orador debe llevar ya sea 
cubrebocas o careta mientras tenga la palabra.  

8. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar; los familiares 
o la funeraria pueden retirar las flores y llevarlas al lugar del sepelio.  

9. Permítase el encendido de velas en el atril votivo, si así se solicita.  
10. Asegúrese que los empleados o voluntarios atiendan la iglesia / salón parroquial 

en todo momento cuando las puertas estén sin llave. 
 
 
Ritos de sepelio / sepelio 

1. Los sacerdotes / diáconos / sacristanes / ministros de la sagrada eucaristía / 
ujieres / voluntarios deben portar cubrebocas y caretas, de manera continua, 
mientras celebran los ritos de sepelio.  

2. Asegúrese la separación física de seis (6) pies entre el sacerdote / diácono y los 
dolientes.   

3. Evítese todo tipo de contacto físico entre los dolientes durante los ritos de sepelio: 
apretón de manos, abrazos, señales físicas de consuelo, besos o bendiciones 
personales que toquen cualquier parte del cuerpo. 

4. En los ritos de sepelio, permítase un máximo de tres (3) instrumentos musicales, 
pero no instrumentos de viento ya que estos generan partículas en el aire. 

5. No se permita la distribución de guías litúrgicas, esquelas, libros de registro, etc. 
en el lugar del sepelio.  

6. Se puede bendecir el agua bendita en el lugar de sepelio, antes de la última 
recomendación.  

7. Bendígase el crucifijo mientras está en el ataúd; el director del funeral puede 
encargarse de presentar el crucifijo a la familia, si así se prefiere. 
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Các Chỉ Thị Chung 
1. Bắt đầu ngày 14 tháng 2, 2021, tất cả các giáo xứ trong Giáo Phận San Bernardino được phép sinh 

hoạt theo các hướng dẫn trong tài liệu này.  
2. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị này rất là quan trọng, vì con số người tham dự ở bên trong khu 

viên phụng tự đã được gia tăng như được đề cập trong quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ 
ngày 5 tháng 2 năm 2021. 

3. Các nguyên tắc về việc thờ phượng ‘bên trong’ và ‘bên ngoài’ này áp dụng cho cả hai Quận Riverside 
và San Bernardino, ở cả hai cấp ‘mầu tím’ và ‘mầu đỏ’, như được định nghĩa trong Kế hoạch về nền 
kinh tế an toàn của tiểu Bang California. 

4. Các Cha Chánh Xứ/Quản Trị Viên/Điều phối viên Mục vụ nên nhấn mạnh lại cho giáo dân, nhân viên 
và tình nguyện viên tầm quan trọng của việc ở nhà nếu họ bị bệnh, hoặc nếu một thành viên trong gia 
đình của họ bị bệnh, dựa trên các quy định về việc gia tăng số người tham dự, sẽ làm tăng nguy cơ lây 
lan. 

5. Khuyến khích các giáo xứ tiếp tục mở rộng việc giáo dân đăng ký tham dự Thánh Lễ, để đáp lại sự 
đòi hỏi giữ an toàn tối đa khi ở trong nhà thờ, theo như các chỉ thị về COVID, vẫn còn hiệu lực và 
được nhắc lại dưới đây. 

 
Thay đổi quy định về số người tham dự 
1. Các giáo xứ được phép tổ chức việc phụng tự bên trong, trong nhà thờ và trong hội trường giáo xứ, số 

người tối đa là 25% tổng số ghế của mỗi phòng ốc, phù hợp với các yêu cầu về việc thờ phượng trong 
nhà được nêu ở đây. 

2. Các giáo xứ có thể tiếp tục tổ chức các nghi lễ thờ phượng và các bí tích ngoài trời, không giới hạn số 
người tham dự, miễn là thời tiết cho phép, và tuân theo các chỉ thị giữ khoảng cách không gian ngoài 
trời như được yêu cầu ở đây. 

3. Phải hết sức cẩn trọng trong việc ra kế hoạch và chương trình cho các nghi lễ phụng vụ, để bảo đảm 
cho việc khử trùng kỹ lưỡng tất cả các khu vực mà người tham dự sử dụng giữa các nghi thức, dù tổ 
chức bên trong hay ngoài trời. 

4. Các giáo xứ phải tiếp tục chủ động về việc giữ khoảng cách ở bãi đậu xe, tận dụng mọi chỗ đẫu xe có 
thể, nhưng mỗi xe phải cách nhau một chỗ đậu xe. Điều này sẽ bảo đảm việc ít va chạm và giữ khoảng 
cách 6 feet giữa các người ngoài gia đình. 

5.  Khuyến khích việc phân công cho các tình nguyện viên để hướng dẫn việc giao thông ở bãi đậu xe, 
trước và sau các nghi thức phụng vụ, để giữ trật tự các lối ra vào, vì số người tham dự được tăng thêm 
theo các chỉ thị sửa đổi này. 

 
Các chỉ thị sửa đổi về COVID 

 
Vì sự gia tăng nhanh chóng của các biến đột vi rút COVID, đặc biệt là biến thể chỉ có ở Miền Nam 
California. Theo luật của Giáo Phận, khi cử hành Thánh Lễ, các bí tích hoặc bất kỳ nghi lễ phụng tự 
nào có sự tham dự của giáo dân, tất cả các linh mục, thầy phó tế, người lo bàn thánh, người công bố 
lời Chúa, thừa tác viên Thánh Thể, emcees, ban tiếp tân và tình nguyện viên phải đeo khẩu trang và 
tấm che mặt bằng nhựa. Có thể chỉ đeo tấm che mặt khi lên bục giảng, để đọc sách thánh hoặc giảng, 
nếu có thể giữ khoảng cách 27 feet đối với người gần nhất. 

HƯỚNG DẪN CHO CÁC SINH HOẠT: 
 Chỉ thị về việc thờ phượng bên trong/bên ngoài – có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2, 2021 
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Không Gian 

 
Bên trong 
1. Số người tham dự không được quá 25% tổng số chỗ ngồi của mỗi phòng ốc theo sự đòi hỏi về  

không gian bên trong nhà. 
2. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet (hai mét), 

ngoại trừ những người sống trong cùng một gia đình. 
3. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 
4. Đánh dấu lối vào và lối ra vào tòa nhà một cách rõ ràng, để bảo đảm giữ khoảng cách sáu (6) feet 

luôn được duy trì; ngăn chặn việc giáo dân không tụ họp giữa các nghi thức phụng vụ. 
5. Hướng dẫn sự giao thông bằng cách dán băng keo hoặc dán giấy về khoảng cách 6 feet trên sàn 

nhà hay ở hành lang, v.v. 
6. Đánh dấu trên băng ghế / chỗ ngồi để luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 

7. Các tham dự viên phải ngồi cách nhau một hàng ghế (nhiều hơn nếu có thể).  
8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng tất cả những nơi đã được sử dụng như ghế ngồi, các 

cửa và các nắm tay cửa. 
9. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng nhà thờ, hội trường giáo 

xứ, hoặc bất cứ phòng ốc nào được xử dụng cho các nghi thức mỗi lần sử dụng, bao gồm nhà vệ 
sinh.  

10. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống, bồn nước rửa tội, hoặc bất cứ các thiết kế trang trí nước 
có nước. 

11. Mỗi khi mở cửa nhà thờ hay hội trường, phải luôn luôn có sự hiện diện của nhân viên hoặc thiện 
nguyện viên.  

12. Bảo đảm hệ thống thuyên chuyển không khí hoạt động tốt; tăng thêm việc lưu thông không khí từ 
bên ngoài bằng cách mở cửa số, cửa ra vào, vv; không được dùng bất cứ loại quạt máy nào. 

13. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở mọi 
người giữ luật khoảng cách xã hội. 

14. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích hợp. 

15. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

Ngoài trời 

Các giáo xứ có thể tiếp tục tổ chức Thánh lễ và rước Lễ ngoài trời, nếu thời tiết cho phép. 
1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, để bảo đảm sự an toàn tối đa cho giáo dân trong 

những nghi thức phụng vụ ngoài trời; ban tiếp tân không được giữ cả hai vai trò.   
2. Chỉ định một người tiếp tân / thiện nguyện viên để phụ trách hộp cấp cứu, bao gồm nước chai đầy 

đủ trong trường hợp khẩn cấp. Người tiếp tân / thiện nguyện viên phải có điện thoại di động để gọi 
911 nếu cần. 

3. Phải duy trì khoảng cách ngoài trời tối thiểu là 6 feet giữa các chỗ ngồi, vì luật khoảng cách xã hội 
vẫn còn hiệu lực. Không cho phép giáo dân ngồi bên lề hay tại lối đi để bảo đảm sự an toàn và an 

Cử Hành Bí Tích Thánh Thể (Thánh Lễ) – Celebration of the Eucharist (Mass) 
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ninh cho những người hiện diện. 
4. Có thể dùng bãi đậu xe tại giáo xứ để kê ghế với khoảng cách cho giáo dân; không ai được phép 

ngồi trong xe để tham dự Thánh lễ hoặc rước lễ. 
5. Nếu có thể và khi cần thiết, cung cấp hệ thống phun sương nước ngoài trời hoặc máy sưởi propane 

thương mại. Sử dụng đường ống PVC hoặc ống cao su thích hợp, có thể được gắn cố định vào mái 
hiên của tòa nhà. Không được gắn hệ thống phun sương nước vào các mái che di động, lều, Eazy-
Ups, v.v ... Không sử dụng máy sưởi từ gia đình / máy sưởi cá nhân dùng trong phòng. 

6. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet, ngoại trừ 
những người sống trong cùng một gia đình, bằng cách đặt các ghế / chỗ ngồi cách nhau sáu (6) 
feet. Nếu sử dụng ghế dài, xin đánh dấu các chỗ ngồi cách nhau sáu (6) feet như ở trong nhà thờ. 
Các ghế phải được đặt trên mặt phẳng. 

7. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống. 

8. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng các ghế, bàn, ghế dài, 
hoặc những bề phẳng ngoài trời trước và sau mỗi nghi thức ngoài trời. 

9. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài trời. 
10. Nếu có thề, đánh dấu các phương hướng giao thông tại các khu vực ngoài trời để giữ khoảng cách 

sáu (6) feet, bằng cách dùng băng dán, thông báo trên giấy, các cột đứng, giá ba chân hoặc các 
thiết bị cố định khác, bao gồm nhưng không giới hạn dùng safety cones, dây hoặc các băng dán 
mầu an toàn. 

11. Sân đậu xe phải được đánh dấu để bảo đảm khoảng cách 6 feet giữa hai xe, mỗi xe cách nhau một 
chỗ đậu xe để trống. 

12. Nếu có thể, đặt các phòng vệ sinh di động ngoài trời; nếu không được, phải cẩn thận kiểm tra các 
phòng vệ sinh trong nhà để được khử trùng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. 

13. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước có nước đặt ngoài 
trời. 

14. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự. Các lều đó phải có chỗ 
mở để không khí hoàn toàn lưu thông ít nhất tại hai mặt. Tất cả phải được cài / đóng an toàn. 

15. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở mọi 
người giữ luật khoảng cách xã hội; dùng băng không dính màu vàng tại những nơi có thể trượt té 
hay vấp ngã. 

16. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích hợp. 
17. Không được phép sử dụng quạt / máy lưu thông không khí ở ngoài trời. 

18. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

 
Các chỉ thị Mục Vụ  

1. Không sử dụng hương trong các nghi thức.  
2. Chủ tế phải đeo khẩu trang và tấm che mặt trong mọi lúc, ngoại trừ khi đích thân rước Mình và 

Máu Thánh Chúa. 
3. Các Thầy Phó Tế, thừa tác viên phòng thánh, Thừa Tác Viên Thánh Thể, ban tiếp tân / thiền 

nguyện viện phải đeo khẩu trang và tấm che mặt trong mọi lúc, ngoại trừ khi đích thân rước Mình 
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và Máu Thánh Chúa. 
4. Khuyến cáo tất cả mọi người tham dự phải đeo khẩu trang trong mọi lúc. 
5. Hướng dẫn những người lên rước lễ bước sang một bên sau khi họ nhận Mình Thánh Chúa; kéo 

khẩu trang xuống; rước lễ; và sau đó đeo khẩu trang lại. 
6. Yêu cầu những người tham dự sử dụng nước khử trùng tay cá nhân trước khi rước lễ. 
7. Phải có sẵn khẩu trang cho những người tham dự nếu họ cần. 

8. Trừ khi hoàn cảnh không cho phép, luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet giữa chủ tế và các thừa 
tác viên khác tại gian cung thánh.  

9. Tránh sử dụng áo lễ chung; xin các linh mục và thầy phó tế mặc áo riêng của họ. 
10. Chỉ được phép chơi nhạc cụ trong khi giáo dân đến dự lễ, trong lúc rước lễ và kết lễ. 

11. Không được hát solo, ca đoàn, hay cộng đồng dưới bất kỳ hình thức nào trong lúc này; tuy nhiên, 
có thể dùng thánh nhạc đã được ghi âm trước. 

12. Được sử dụng tất cả các nhạc cụ, ngoại trừ ống sáo hoặc kèn đồng tạo ra các bọt khí. 

13. Được phép đốt nến tại nơi để nến (bên trong nhà thờ). 
14. Được phép chưng hoa, nhưng không được đặt trên bàn thờ. 
15. Trong Thánh Lễ, không được đụng chạm, không bắt tay, không ôm hôn, hoặc không ban phép 

lành đụng chạm đến bất kỳ nơi nào trên thân thể.   
16. Các tiếp viên phải kiểm soát tổng quát trong khi cử hành nghi thức phụng vụ, bao gồm nhưng 

không giới hạn vào khi đến và khi ra về của các tham dự viên, về việc giữ luật khoảng cách của xã 
hội. Hướng dẫn tham dự viên vào ghế; hướng dẫn những người xếp hàng khi lên rước lễ. 

17. Tất cả các sách báo, các sách nhỏ, quảng cáo, sách hát, sách lễ, sách kinh, CD phải được đem ra 
khỏi nhà thờ và hội trường. Ban tiếp tân / thiện nguyện viên đeo gang tay, có thể phát các tờ thông 
tin khi mọi người rời nhà thờ. 

18. Yêu cầu những người tham dự không ôm hôn, đụng chạm đến các tượng ảnh bên trong nhà thờ 
trong thời gian này. Xin dán thông báo ở trước các tượng ảnh, nhắc nhở mọi người không đụng 
chạm vào các tưởng ảnh để tránh lây lan.  

19. Bắt đầu Thánh Lễ với Nghi thức mở đầu Thánh Lễ, lời chào hỏi; nghi thức thống hối, kinh Vinh 
Danh, lời nguyện mở đầu tại bàn thánh với sách lễ để trên bàn thánh. Những nghi thức này có thể 
diễn ra tại ghế của chủ tế và dùng một kệ đựng sách; lời nguyện sau rước lễ và lời nguyện cuối lễ 
cũng theo cách thức tương tự. Người giúp lễ không được phép cầm sách cho chủ tể trong những 
lúc này.   

20. Chỉ định một thừa tác viên Lời Chúa cho cả hai bài đọc và đáp ca để tránh tình trạng các thừa tác 
viên phải điều chỉnh micrô. Thừa Tác Viên Lời Chúa phải đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt khi 
công bố lời Chúa hoặc đọc tại bục đọc sách.  

21. Đặt các khăn khử trùng gần micrô để sử dụng nếu cần. 
22. Xin giảng càng ngắn càng tốt. 

23. Không được dùng rổ để thu tiền, các thẻ cầu nguyện, hoặc phân phát bất cứ tài liệu nào trong 
Thánh Lễ. Có thể để các thùng tại các cửa ra vào để mọi người đóng góp. Có thể sử dựng rổ thu 
tiền với tay cầm dài.  

24. Sẽ không có phần dâng của lễ trong tất cả các Thánh Lễ.  
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25. Bánh lễ dành cho chủ tế sẽ đặt giữa bàn thờ. 
26. Bánh lễ sẽ được truyền phép cho thầy phó tế và giáo dân sẽ được để trên một khăn thánh và bàn 

thánh. Nếu được, nên để riêng những bánh lễ sẽ được truyền phép cho giáo dân vào một bình 
ciborium hoặc đĩa để giảm bớt việc đụng chạm vào bánh thánh. 

27. Chủ tế nên rửa tay ở bàn đựng các đồ thánh hoặc bên cạnh bàn thánh. Không được có người giúp 
trong việc rửa tay vào thời điểm này. 

28. Thầy phó tế sẽ vẫn nâng cao chén thánh trong phần tung hô (doxology). 
29. Bỏ phần mời gọi, “Xin chúc bình an cho nhau.”  

30. Chỉ có vị chủ tế rước máu thánh từ chén thánh. Cần phải có một chén thánh riêng cho linh mục 
đồng tế. 

31. Sau khi vị chủ tế rước Mình và Máu Thánh Chúa, vị chủ tế sẽ cầm một bánh thánh lên và nói, 
“Mình Thánh Chúa Kitô.” Cộng đoàn dân Chúa sẽ thưa, “Amen.” Điều này sẽ thay thế cho việc 
các thừa tác viên thường nói khi trao Mình Thánh Chúa cho người chịu lễ.  

32. Bảo đảm các Thừa Tác Viên Thánh Thể, các linh mục, và thầy phó tế không nên có bất kỳ vấn đề 
sức khỏe nào. Nếu có thể được, các linh mục và các thầy sáu trên 65 tuổi không nên trao Mình 
Thánh Chúa. 

33. Các thừa tác Viên Thánh thể cần phải khử trùng tay của họ trước và sau khi cho rước lễ. Họ phải 
đeo khẩu trang khi cho rước lễ.  

34. Các Thừa Tác Viên Thánh Thể không cần nói, “Mình Thánh Chúa Kitô” khi cho rước lễ. Không 
được đụng vào những người lên lãnh nhận phép lành. Thừa tác viên Thánh Thể có thể đưa tay cao 
trên người lên lãnh nhận phép lành. 

35. Chỉ có một hàng lên rước lễ; vì thế, không cần hai thừa tác viên Thánh Thể đứng gần nhau. 
36. Chỉ có rước Mình Thánh Chúa trong thời gian này. Sẽ không có rước Máu Thánh Chúa. 
37. Chỉ được rước lễ bằng tay. Trong thời gian này, sẽ không được rước lễ bằng miệng. Đức Giám 

Mục giữ quyền xác định cách thức rước lễ trong thời gian đại dịch và y tế khẩn cấp trên toàn thế 
giới.  

38. Để tránh tụ họp nhóm lớn, không nên gặp gỡ giáo dân sau Thánh Lễ.  
39. Không tổ chức các buổi họp mặt thân hữu ăn uống sau các nghi thức phụng tự để tránh cơ hội tụ 

họp nhóm lớn.  
40. Sau Thánh Lễ, ban tiếp tân sẽ hướng dẫn giáo dân rời khỏi nhà thờ theo từng hàng ghế. Xin thông 

báo cho giáo dân biết là trong thời gian này, không ai được phép ở lại nhà thờ sau Thánh Lễ để 
cầu nguyện riêng hoặc làm việc tôn kính. 
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Không Gian 

 
Bên trong 

1. Số người tham dự không được quá 25% tổng số ghế của mỗi phòng ốc theo như luật lệ về không 
gian bên trong nhà. 

2. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet (hai mét), 
ngoại trừ những người sống trong cùng một gia đình. 

3. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 
4. Đánh dấu lối vào và lối ra vào tòa nhà một cách rõ ràng, để bảo đảm giữ khoảng cách sáu (6) feet 

luôn được duy trì; ngăn chặn việc giáo dân không tụ họp giữa các nghi thức phụng vụ. 
5. Đánh dấu các lối giao thông bằng keo dán hoặc dán thông báo khoảng cách sáu (6) feet trên sàn 

nhà, tường, các cửa hoặc hành lang, v.v. 
6. Đánh dấu trên băng ghế / chỗ ngồi để luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 
7. Tham dự viên phải ngồi cách nhau một hàng ghế (nhiều hơn nếu có thể).  

8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng tất cả những nơi đã được sử dụng như ghế ngồi, các 
cửa và các nắm tay cửa. 

9. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng nhà thờ, hội trường giáo 
xứ, hoặc bất cứ phòng ốc nào được xử dụng cho các nghi thức mỗi lần sử dụng, bao gồm nhà vệ 
sinh.  

10. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống, bồn nước rửa tội, hoặc bất cứ các thiết kế trang trí nước 
có nước. 

11. Mỗi khi mở cửa nhà thờ hay hội trường, phải luôn luôn có sự hiện diện của nhân viên hoặc thiện 
nguyện viên.  

12. Bảo đảm hệ thống thuyên chuyển không khí hoạt động tốt; tăng thêm việc lưu thông không khí từ 
bên ngoài bằng cách mở cửa số, cửa ra vào, vv; không được dùng bất cứ loại quạt máy nào. 

13. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở mọi 
người giữ luật khoảng cách xã hội. 

14. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

15. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

 
Ngoài Trời 
Các Giáo Xứ có thể tiếp tục rửa tội ngoài trời nếu thời tiết cho phép. 

1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, để bảo đảm sự an toàn tối đa cho giáo dân trong 
những nghi thức phụng vụ ngoài trời; ban tiếp tân không được giữ cả hai vai trò.   

2. Chỉ định một người tiếp tân / thiện nguyện viên để phụ trách hộp cấp cứu, bao gồm nước chai đầy 
đủ trong trường hợp khẩn cấp. Người tiếp tân / thiện nguyện viên phải có điện thoại di động để 
gọi 911 nếu cần. 

3. Phải duy trì khoảng cách ngoài trời tối thiểu là 6 feet giữa các chỗ ngồi, vì luật khoảng cách xã 
hội vẫn còn hiệu lực. Không cho phép giáo dân ngồi bên lề hay tại lối đi để bảo đảm sự an toàn 
và an ninh cho những người hiện diện. 

Rửa Tội - Baptism 
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4. Có thể dùng bãi đậu xe tại giáo xứ để kê ghế với khoảng cách cho giáo dân; không ai được phép 
ngồi trong xe để tham dự Thánh lễ hoặc rước lễ. 

5. Nếu có thể và khi cần thiết, cung cấp hệ thống phun sương nước ngoài trời hoặc máy sưởi propane 
thương mại. Sử dụng đường ống PVC hoặc ống cao su thích hợp, có thể được gắn cố định vào 
mái hiên của tòa nhà. Không được gắn hệ thống phun sương nước vào các mái che di động, lều, 
Eazy-Ups, v.v ... Không sử dụng máy sưởi từ gia đình / máy sưởi cá nhân dùng trong phòng. 

6. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet, ngoại trừ 
những người sống trong cùng một gia đình, bằng cách đặt các ghế / chỗ ngồi cách nhau sáu (6) 
feet. Nếu sử dụng ghế dài, xin đánh dấu các chỗ ngồi cách nhau sáu (6) feet như ở trong nhà thờ. 
Các ghế phải được đặt trên mặt phẳng. 

7. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống. 
8. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng các ghế, bàn, ghế dài, 

hoặc những bề phẳng ngoài trời trước và sau mỗi nghi thức ngoài trời. 
9. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài trời. 
10. Nếu có thề, đánh dấu các phương hướng giao thông tại các khu vực ngoài trời để giữ khoảng cách 

sáu (6) feet, bằng cách dùng băng dán, thông báo trên giấy, các cột đứng, giá ba chân hoặc các 
thiết bị cố định khác, bao gồm nhưng không giới hạn dùng safety cones, dây hoặc các băng dán 
mầu an toàn. 

11. Sân đậu xe phải được đánh dấu để bảo đảm khoảng cách 6 feet giữa hai xe, mỗi xe cách nhau một 
chỗ đậu xe để trống. 

12. Nếu có thể, đặt các phòng vệ sinh di động ngoài trời; nếu không được, phải cẩn thận kiểm tra các 
phòng vệ sinh trong nhà để được khử trùng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. 

13. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước có nước đặt ngoài 
trời. 

14. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự. Các lều đó phải có chỗ 
mở để không khí hoàn toàn lưu thông ít nhất tại hai mặt. Tất cả phải được cài / đóng an toàn. 

15. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở mọi 
người giữ luật khoảng cách xã hội; dùng băng không dính màu vàng tại những nơi có thể trượt té 
hay vấp ngã. 

16. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

17. Không được phép sử dụng quạt / máy lưu thông không khí ở ngoài trời. 
18. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 

được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  
 

Chỉ Thị Mục Vụ 
 

1. Các nghi thức rửa tội nên cử hành ngoài Thánh Lễ; tuy nhiên, nếu vì nhu cầu của mục vụ, nghi 
thức rửa tội được phép lồng trong Thánh Lễ.  

2. Linh Mục / thầy phó tế phải đeo khẩu trang và tấm che mặt trong suốt nghi thức rửa tội, kể cả 
nghi thức Phụng Vụ Lời Chúa. 

3. Nghi thức tiếp nhận trẻ em có thể diễn ra với gia đình trực hệ, bao gồm cha mẹ đỡ đầu ngồi ở 
hàng ghế đầu; tất cả những người khác phải tôn trọng khoảng cách 6 feet trong phạm vi chỗ ngồi 
được chỉ định. 
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5. Gia đình giữ nến rửa tội và áo rửa tội màu trắng cho tới khi cần đến trong nghi thức. 
6. Đặt một bình nước trên bàn để chuẩn bị cho việc làm phép. 
7.  Linh mục / thầy phó tế không nên làm dấu thánh giá trên trán đứa trẻ; thay vào đó, vị chủ tế nên 

làm dấu thánh giá trên đứa trẻ. Cha mẹ có thể được mời làm dấu thánh giá trên trán của đứa trẻ 
và, tùy theo quyết định của cha mẹ, cha mẹ đỡ đầu cũng có thể làm như vậy. 

8.  Có thể bỏ qua việc xức dầu cho các tân tòng.  
9.  Linh mục hoặc thầy phó tế có thể cầu nguyện trên đứa trẻ như sau: “Xin cho con có sức mạnh 

trong      quyền năng của Chúa Kitô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Đấng hằng sống và hiển trị muôn 
đời”. Nếu không bỏ việc xức dầu, linh mục hoặc thầy phó tế phải dùng bông gòn để xức dầu và bỏ 
đi sau khi rửa tội. 

10.Làm phép nước đựng trong bình vào thời điểm thích hợp trong Nghi thức. Mời gia đình từ chỗ 
ngồi của họ đến nơi diễn ra nghi thức rửa tội. Trước khi mời gia đình lên, linh mục / thầy phó tế 
phải đeo khẩu trang. Khi rửa tội, đổ nước từ bình đựng trực tiếp lên trán của trẻ trong khi đọc 
công thức ba ngôi. 

11. Sau khi nghi thức rửa tội được hoàn tất, đổ nước còn lại cách cẩn thận, đổ vào bồn trong phòng 
thánh hoặc đổ xuống đất. 

12.  Mời gia đình trở về chỗ ngồi sau khi rửa tội. 

13. Hoàn tất nghi thức xức dầu trên chỏm đầu với dầu thánh bằng bông gòn; vứt bỏ bông gòn đúng 
cách sau khi rửa tội. Nếu làm phép rửa tội cho nhiều trẻ em trong cùng một buổi phụng vụ, thì 
phải dùng bông gòn mới cho từng em.  

14. Nếu dùng một áo rửa tội hoặc một khăn khác trong lúc mặc áo trắng cho trẻ em, thì gia đình phải 
đặt áo trắng đó trên đứa trẻ trong khi linh mục / thầy phó tế đọc lời nguyện. 

15. Có thể bỏ qua việc đặt áo trắng rửa tội, vì hầu hết các trẻ em đều mặc áo rửa tội màu trắng khi đến 
nhà thờ rửa tội. 

16. Mời cha mẹ đỡ đầu đến lấy cây nến rửa tội từ vị trí của nó và đi đến Cây Nến Phục Sinh. Cả hai 
cây nến có thể được đốt bên trong. Sau khi trao nến rửa tội, cha mẹ đỡ đầu trở về chỗ ngồi của 
mình, gần đứa trẻ mới được rửa tội, trong khi linh mục / thầy phó tế dâng lời nguyện. 

17.Thời gian này, bỏ qua Nghi thức Ephphatha, gồm có việc cầu trên tai và miệng của trẻ em. 

18. Hãy chúc lành cho những người mẹ và người cha, trước khi đọc lời nguyện kết thúc, nhưng ở  
      khoảng cách xa. 

19. Có thể cho phép chụp hình trong thời gian ngắn, ngay sau nghi lễ, chỉ có trẻ em, cha mẹ và cha 
mẹ đỡ đầu. Nếu linh mục / thày phó tế được mời chụp hình, vị này có thể chụp hình nhưng vẫn 
phải duy trì khoảng cách 6 feet. 

20.  Được phép chưng hoa, nhưng không được đặt trên bàn thờ. 
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Không Gian 
 

Bên trong 
1. Số người tham dự không được quá 25% tổng số chỗ ngồi của mỗi phòng ốc theo sự đòi hỏi về  

không gian bên trong nhà. 
2. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet (hai mét), 

ngoại trừ những người sống trong cùng một gia đình. 
3. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 
4. Đánh dấu lối vào và lối ra vào tòa nhà một cách rõ ràng, để bảo đảm giữ khoảng cách sáu (6) feet 

luôn được duy trì; ngăn chặn việc giáo dân không tụ họp giữa các nghi thức phụng vụ. 
5. Hướng dẫn sự giao thông bằng cách dán băng keo hoặc dán giấy về khoảng cách 6 feet trên sàn 

nhà hay ở hành lang, v.v. 
6. Đánh dấu trên băng ghế / chỗ ngồi để luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 
7. Các tham dự viên phải ngồi cách nhau một hàng ghế (nhiều hơn nếu có thể).  

8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng tất cả những nơi đã được sử dụng như ghế ngồi, các 
cửa và các nắm tay cửa. 

9. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng nhà thờ, hội trường giáo 
xứ, hoặc bất cứ phòng ốc nào được xử dụng cho các nghi thức mỗi lần sử dụng, bao gồm nhà vệ 
sinh.  

10. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống, bồn nước rửa tội, hoặc bất cứ các thiết kế trang trí nước 
có nước. 

11. Mỗi khi mở cửa nhà thờ hay hội trường, phải luôn luôn có sự hiện diện của nhân viên hoặc thiện 
nguyện viên.  

12. Bảo đảm hệ thống thuyên chuyển không khí hoạt động tốt; tăng thêm việc lưu thông không khí từ 
bên ngoài bằng cách mở cửa số, cửa ra vào, vv; không được dùng bất cứ loại quạt máy nào. 

13. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở mọi 
người giữ luật khoảng cách xã hội. 

14. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích hợp. 

15. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

 
Ngoài Trời 
Các Giáo Xứ có thể tiếp tục có nghi thức Thêm Sức ngoài trời nếu thời tiết cho phép. 

1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, để bảo đảm sự an toàn tối đa cho giáo dân trong 
những nghi thức phụng vụ ngoài trời; ban tiếp tân không được giữ cả hai vai trò.   

2. Chỉ định một người tiếp tân / thiện nguyện viên để phụ trách hộp cấp cứu, bao gồm nước chai đầy 
đủ trong trường hợp khẩn cấp. Người tiếp tân / thiện nguyện viên phải có điện thoại di động để gọi 
911 nếu cần. 

3. Phải duy trì khoảng cách ngoài trời tối thiểu là 6 feet giữa các chỗ ngồi, vì luật khoảng cách xã hội 

Thêm Sức – Confirmation 
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vẫn còn hiệu lực. Không cho phép giáo dân ngồi bên lề hay tại lối đi để bảo đảm sự an toàn và an 
ninh cho những người hiện diện. 

4. Có thể dùng bãi đậu xe tại giáo xứ để kê ghế với khoảng cách cho giáo dân; không ai được phép 
ngồi trong xe để tham dự Thánh lễ hoặc rước lễ. 

5. Nếu có thể và khi cần thiết, cung cấp hệ thống phun sương nước ngoài trời hoặc máy sưởi propane 
thương mại. Sử dụng đường ống PVC hoặc ống cao su thích hợp, có thể được gắn cố định vào mái 
hiên của tòa nhà. Không được gắn hệ thống phun sương nước vào các mái che di động, lều, Eazy-
Ups, v.v ... Không sử dụng máy sưởi từ gia đình / máy sưởi cá nhân dùng trong phòng. 

6. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet, ngoại trừ 
những người sống trong cùng một gia đình, bằng cách đặt các ghế / chỗ ngồi cách nhau sáu (6) 
feet. Nếu sử dụng ghế dài, xin đánh dấu các chỗ ngồi cách nhau sáu (6) feet như ở trong nhà thờ. 
Các ghế phải được đặt trên mặt phẳng. 

7. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống. 

8. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng các ghế, bàn, ghế dài, 
hoặc những bề phẳng ngoài trời trước và sau mỗi nghi thức ngoài trời. 

9. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài trời. 
10. Nếu có thề, đánh dấu các phương hướng giao thông tại các khu vực ngoài trời để giữ khoảng cách 

sáu (6) feet, bằng cách dùng băng dán, thông báo trên giấy, các cột đứng, giá ba chân hoặc các 
thiết bị cố định khác, bao gồm nhưng không giới hạn dùng safety cones, dây hoặc các băng dán 
mầu an toàn. 

11. Sân đậu xe phải được đánh dấu để bảo đảm khoảng cách 6 feet giữa hai xe, mỗi xe cách nhau một 
chỗ đậu xe để trống. 

12. Nếu có thể, đặt các phòng vệ sinh di động ngoài trời; nếu không được, phải cẩn thận kiểm tra các 
phòng vệ sinh trong nhà để được khử trùng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. 

13. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước có nước đặt ngoài 
trời. 

14. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự. Các lều đó phải có chỗ 
mở để không khí hoàn toàn lưu thông ít nhất tại hai mặt. Tất cả phải được cài / đóng an toàn. 

15. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở mọi 
người giữ luật khoảng cách xã hội; dùng băng không dính màu vàng tại những nơi có thể trượt té 
hay vấp ngã. 

16. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích hợp. 
17. Không được phép sử dụng quạt / máy lưu thông không khí ở ngoài trời. 

18. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

 
 

Chỉ Thị Mục Vụ 
 

1. Khuyến khích bí tích Thêm Sức nên cử hành trong Thánh Lễ; tuy nhiên, nếu vì nhu cầu của mục 
vụ, nghi thức Thêm Sức được phép cử hành ngoài Thánh Lễ. 

2.   Tuân theo các chỉ thị mục vụ cho các Thánh lễ bên trong, ngoại trừ không đọc kinh Vinh Danh. 
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Thay thế Nghi thức rẩy nước thánh bằng Nghi thức Sám hối. 
3.   Tất cả những người tham dự, bao gồm các ứng sinh thêm sức và người đỡ đầu, phải luôn đeo khẩu 

trang. Vì sự tiếp xúc gần gũi giữa các ứng sinh thêm sức, người đỡ đầu và vị chủ tế, chúng tôi 
khuyến khích nên đo nhiệt độ cho tất cả mọi người trước khi vào ngồi chỗ. 

4.   Linh mục / thầy phó tế phải đeo khẩu trang và tấm che mặt trong suốt nghi thức thêm sức, kể cả  
trong khi cử hành Thánh Lễ. 

5.   Mời tất cả các ứng sinh và người đỡ đầu vào chỗ ngồi trước khi Thánh Lễ bắt đầu; các ứng sinh 
thêm sức và người đỡ đầu sẽ không rước vào nhà thờ.  

6. Chọn lối đi ngắn nhất để rước lên bàn thờ; tránh dùng các lối đi dài ở giữa hoặc rước qua chỗ đông 
giáo dân ngồi. 

7. Các ứng viên và người đỡ đầu phải tôn trọng khoảng cách sáu (6) feet; không đặt các ứng sinh và 
người đỡ đầu ngồi gần nhau, trừ khi họ sống trong cùng một gia đình. 

8. Xếp hàng một ở lối đi giữa khi lên chịu xức dầu; duy trì khoảng cách sáu (6) feet giữa các ứng 
sinh và người đỡ đầu, khi họ đến gần Đức Giám Mục / linh mục để được thêm sức. 

9. Sau bài Phúc Âm, giới thiệu các ứng sinh với Đức Giám mục / linh mục. Cha Chánh Xứ hoặc 
người được đại diện giới thiệu các ứng viên cho Đức Giám mục hoặc đại diện của ngài. Nếu Cha 
Chánh Xứ hoặc người đại diện chủ tế, vị Giám đốc hay điều hợp viên của chương trình giáo lý 
giáo xứ sẽ giới thiệu các ứng viên.   

10. Khi tiến đến trước mặt Đức Giám mục / linh mục, hướng dẫn người đỡ đầu đứng sang một phía 
của ứng viên, duy trì khoảng cách sáu (6) feet trong mọi lúc; xin người đỡ đầu quay lại đối mặt 
với ứng viên. Người đỡ đầu sẽ không được phép đặt tay phải lên vai phải của ứng viên vào thời 
điểm này. 

11. Hướng dẫn ứng sinh cầm thẻ Thêm sức của mình để Đức Giám Mục / linh mục đọc. Sau khi xức 
dầu, người mới được thêm sức giữ lại thẻ của mình.  

12. Đức Giám mục / linh mục nhúng bông gòn vào Dầu Thánh và xức trên trán các ứng sinh thêm sức, 
và đọc các lời của bí tích thêm sức. Sau đó, miếng bông gòn phải được đặt vào một họp để vứt bỏ 
các thích hợp sau này. Sử dụng một miếng bông gòn cho một ứng viên. 

13. Nếu muốn, có thể dùng một cái bàn / khay cao đến ngang eo đặt bên cạnh Đức Giám mục / linh 
mục, trên đó đặt Dầu Thánh và bông gòn. Đức Giám mục / linh mục có thể sử dụng hai cái hộp: 
một cái dùng để đựng bông gòn đã xài và một cái đựng bông gòn chưa sử dụng, để các ngài có thể 
lấy trực tiếp mà không cần người giúp. 

14. Hướng dẫn người mới được thêm sức và người đỡ đầu trở lại chỗ ngồi của họ sau khi xức dầu, 
duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 

15. Đưa tay chúc bình an sau khi xức dầu nhưng không đụng chạm đến phần thân thể nào; không bắt 
tay, không ôm hôn, v.v. 

16. Chỉ được phép chơi nhạc cụ trong khi giáo dân đến dự lễ, trong lúc rước lễ và kết lễ. Nhạc công 
có thể chơi nhạc hoặc phát thanh nhạc đã ghi âm trước. 

17. Không được hát solo, ca đoàn, hay cộng đồng dưới bất kỳ hình thức nào trong lúc này; tuy nhiên, 
có thể dùng thánh nhạc đã được ghi âm trước. 

18.  Được sử dụng tất cả các nhạc cụ, ngoại trừ ống sáo hoặc kèn đồng tạo ra các bọt khí. 
19. Được phép chưng hoa, nhưng không được đặt trên bàn thờ. 
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20. Trong nghi thức và sau nghi thức, tham dự viên không đụng chạm đến các phần thân thể của nhau; 
không bắt tay, không ôm hôn, v.v. 

21. Vì hoàn cảnh COVID hiện tại, Đức Giám mục / linh mục / thầy phó tế sẽ không chụp hình sau 
Thánh Lễ Thêm sức. 
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Không Gian 

 
Bên trong 

1. Số người tham dự không được quá 25% tổng số chỗ ngồi của mỗi phòng ốc theo sự đòi hỏi về  
không gian bên trong nhà. 

2. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet (hai mét), 
ngoại trừ những người sống trong cùng một gia đình. 

3. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 
4. Đánh dấu lối vào và lối ra vào tòa nhà một cách rõ ràng, để bảo đảm giữ khoảng cách sáu (6) 

feet luôn được duy trì; ngăn chặn việc giáo dân không tụ họp giữa các nghi thức phụng vụ. 
5. Hướng dẫn sự giao thông bằng cách dán băng keo hoặc dán giấy về khoảng cách 6 feet trên 

sàn nhà hay ở hành lang, v.v. 
6. Đánh dấu trên băng ghế / chỗ ngồi để luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 

7. Các tham dự viên phải ngồi cách nhau một hàng ghế (nhiều hơn nếu có thể).  
8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng tất cả những nơi đã được sử dụng như ghế ngồi, 

các cửa và các nắm tay cửa. 
9. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng nhà thờ, hội trường 

giáo xứ, hoặc bất cứ phòng ốc nào được xử dụng cho các nghi thức mỗi lần sử dụng, bao gồm 
nhà vệ sinh.  

10. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống, bồn nước rửa tội, hoặc bất cứ các thiết kế trang trí 
nước có nước. 

11. Mỗi khi mở cửa nhà thờ hay hội trường, phải luôn luôn có sự hiện diện của nhân viên hoặc 
thiện nguyện viên.  

12. Bảo đảm hệ thống thuyên chuyển không khí hoạt động tốt; tăng thêm việc lưu thông không khí 
từ bên ngoài bằng cách mở cửa số, cửa ra vào, vv; không được dùng bất cứ loại quạt máy nào. 

13. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội. 

14. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

15. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

Ngoài trời 

Các giáo xứ có thể tiếp tục nghi thức Hòa Giải ngoài trời nếu thời tiết cho phép. 
1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, để bảo đảm sự an toàn tối đa cho giáo dân 

trong những nghi thức phụng vụ ngoài trời; ban tiếp tân không được giữ cả hai vai trò.   
2. Chỉ định một người tiếp tân / thiện nguyện viên để phụ trách hộp cấp cứu, bao gồm nước chai 

đầy đủ trong trường hợp khẩn cấp. Người tiếp tân / thiện nguyện viên phải có điện thoại di 
động để gọi 911 nếu cần. 

3. Phải duy trì khoảng cách ngoài trời tối thiểu là 6 feet giữa các chỗ ngồi, vì luật khoảng cách 

Hòa Giải - Reconciliation 
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xã hội vẫn còn hiệu lực. Không cho phép giáo dân ngồi bên lề hay tại lối đi để bảo đảm sự an 
toàn và an ninh cho những người hiện diện. 

4. Có thể dùng bãi đậu xe tại giáo xứ để kê ghế với khoảng cách cho giáo dân; không ai được 
phép ngồi trong xe để tham dự Thánh lễ hoặc rước lễ. 

5. Nếu có thể và khi cần thiết, cung cấp hệ thống phun sương nước ngoài trời hoặc máy sưởi 
propane thương mại. Sử dụng đường ống PVC hoặc ống cao su thích hợp, có thể được gắn cố 
định vào mái hiên của tòa nhà. Không được gắn hệ thống phun sương nước vào các mái che di 
động, lều, Eazy-Ups, v.v ... Không sử dụng máy sưởi từ gia đình / máy sưởi cá nhân dùng trong 
phòng. 

6. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet, ngoại trừ 
những người sống trong cùng một gia đình, bằng cách đặt các ghế / chỗ ngồi cách nhau sáu (6) 
feet. Nếu sử dụng ghế dài, xin đánh dấu các chỗ ngồi cách nhau sáu (6) feet như ở trong nhà 
thờ. Các ghế phải được đặt trên mặt phẳng. 

7. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở 
xuống. 

8. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng các ghế, bàn, ghế 
dài, hoặc những bề phẳng ngoài trời trước và sau mỗi nghi thức ngoài trời. 

9. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài trời. 
10. Nếu có thề, đánh dấu các phương hướng giao thông tại các khu vực ngoài trời để giữ khoảng 

cách sáu (6) feet, bằng cách dùng băng dán, thông báo trên giấy, các cột đứng, giá ba chân 
hoặc các thiết bị cố định khác, bao gồm nhưng không giới hạn dùng safety cones, dây hoặc các 
băng dán mầu an toàn. 

11. Sân đậu xe phải được đánh dấu để bảo đảm khoảng cách 6 feet giữa hai xe, mỗi xe cách nhau 
một chỗ đậu xe để trống. 

12. Nếu có thể, đặt các phòng vệ sinh di động ngoài trời; nếu không được, phải cẩn thận kiểm tra 
các phòng vệ sinh trong nhà để được khử trùng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. 

13. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước có nước đặt 
ngoài trời. 

14. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự. Các lều đó phải có 
chỗ mở để không khí hoàn toàn lưu thông ít nhất tại hai mặt. Tất cả phải được cài / đóng an 
toàn. 

15. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội; dùng băng không dính màu vàng tại những nơi có thể 
trượt té hay vấp ngã. 

16. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

17. Không được phép sử dụng quạt / máy lưu thông không khí ở ngoài trời. 
18. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 

được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  
 
Các chị thị mục vụ  

1. Cần phải xác định nơi nào tốt nhất trong khuôn viên giáo xứ như nhà thờ, hội trường giáo xứ 
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hoặc một nơi bên trong để cử hành bí tích hòa giải. Nơi chốn phải thông thoáng.  
2. Dựng một tấm chắn giữa hối nhân và Cha giải tội, nếu nơi được chọn lựa cần phải có. 
3. Nếu tổ chức ở một địa điểm bên trong khác ngoài nhà thờ, thì cho phép hối nhân trở lại nhờ để 

cầu nguyện riêng. 
4. Nhắc nhở hối nhân không đụng chạm thân thể như bắt tay, ôm, hôn, v.v. giữa họ và cha giải 

tội. 
5. Cần xác định thời gian và nơi chốn để xưng tội; giáo dân có thể lấy hẹn để xưng tội nếu muốn. 

6. Phải giữ khoảng cách 10 feet giữa các hối nhân, để tôn trọng vấn đề riêng tư. 
7. Xin cố gắng cử hành bí tích giải tội trong vòng 10 phút để đủ thời gian cho việc khử trùng giữa 

mỗi lần giải tội 
 

8. Yêu cầu những người tham dự không ôm hôn, đụng chạm đến các tượng ảnh bên trong nhà 
thờ trong thời gian này. Xin dán thông báo ở trước các tượng ảnh, để nhắc nhở không đụng 
chạm vào các tưởng ảnh.  
 

9. Được phép đốt nến tại nơi đặt nến. 
10. Được phép chưng hoa, nhưng không được đặt trên bàn thờ. 
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Không Gian 

 
Bên trong 

1. Số người tham dự không được quá 25% tổng số chỗ ngồi của mỗi phòng ốc theo sự đòi hỏi về  
không gian bên trong nhà. 

2 Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet (hai mét), 
ngoại trừ những người sống trong cùng một gia đình. 

3.  Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 
4.  Đánh dấu lối vào và lối ra vào tòa nhà một cách rõ ràng, để bảo đảm giữ khoảng cách sáu (6)     

feet feet luôn được duy trì; ngăn chặn việc giáo dân không tụ họp giữa các nghi thức phụng 
vụ. 

5. Hướng dẫn sự giao thông bằng cách dán băng keo hoặc dán giấy về khoảng cách 6 feet trên 
sàn nhà hay ở hành lang, v.v. 

6. Đánh dấu trên băng ghế / chỗ ngồi để luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 

7. Các tham dự viên phải ngồi cách nhau một hàng ghế (nhiều hơn nếu có thể).  
8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng tất cả những nơi đã được sử dụng như ghế ngồi, 

các cửa và các nắm tay cửa. 
9. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng nhà thờ, hội trường 

giáo xứ, hoặc bất cứ phòng ốc nào được xử dụng cho các nghi thức mỗi lần sử dụng, bao gồm 
nhà vệ sinh.  

10. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống, bồn nước rửa tội, hoặc bất cứ các thiết kế trang trí 
nước có nước. 

11. Mỗi khi mở cửa nhà thờ hay hội trường, phải luôn luôn có sự hiện diện của nhân viên hoặc 
thiện nguyện viên.  

12. Bảo đảm hệ thống thuyên chuyển không khí hoạt động tốt; tăng thêm việc lưu thông không khí 
từ bên ngoài bằng cách mở cửa số, cửa ra vào, vv; không được dùng bất cứ loại quạt máy nào. 

13. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội. 

14. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

15. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

Ngoài trời 

Các giáo xứ có thể tiếp tục nghi lễ Đám Cưới ngoài trời nếu thời tiết cho phép. 
1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, để bảo đảm sự an toàn tối đa cho giáo dân 

trong những nghi thức phụng vụ ngoài trời; ban tiếp tân không được giữ cả hai vai trò.   
2. Chỉ định một người tiếp tân / thiện nguyện viên để phụ trách hộp cấp cứu, bao gồm nước chai 

đầy đủ trong trường hợp khẩn cấp. Người tiếp tân / thiện nguyện viên phải có điện thoại di 
động để gọi 911 nếu cần. 

Đám Cưới  - Wedding 
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3. Phải duy trì khoảng cách ngoài trời tối thiểu là 6 feet giữa các chỗ ngồi, vì luật khoảng cách 
xã hội vẫn còn hiệu lực. Không cho phép giáo dân ngồi bên lề hay tại lối đi để bảo đảm sự an 
toàn và an ninh cho những người hiện diện. 

4. Có thể dùng bãi đậu xe tại giáo xứ để kê ghế với khoảng cách cho giáo dân; không ai được 
phép ngồi trong xe để tham dự Thánh lễ hoặc rước lễ. 

5. Nếu có thể và khi cần thiết, cung cấp hệ thống phun sương nước ngoài trời hoặc máy sưởi 
propane thương mại. Sử dụng đường ống PVC hoặc ống cao su thích hợp, có thể được gắn cố 
định vào mái hiên của tòa nhà. Không được gắn hệ thống phun sương nước vào các mái che di 
động, lều, Eazy-Ups, v.v ... Không sử dụng máy sưởi từ gia đình / máy sưởi cá nhân dùng trong 
phòng. 

6. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet, ngoại trừ 
những người sống trong cùng một gia đình, bằng cách đặt các ghế / chỗ ngồi cách nhau sáu (6) 
feet. Nếu sử dụng ghế dài, xin đánh dấu các chỗ ngồi cách nhau sáu (6) feet như ở trong nhà 
thờ. Các ghế phải được đặt trên mặt phẳng. 

7. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở 
xuống. 

8. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng các ghế, bàn, ghế 
dài, hoặc những bề phẳng ngoài trời trước và sau mỗi nghi thức ngoài trời. 

9. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài trời. 
10. Nếu có thề, đánh dấu các phương hướng giao thông tại các khu vực ngoài trời để giữ khoảng 

cách sáu (6) feet, bằng cách dùng băng dán, thông báo trên giấy, các cột đứng, giá ba chân 
hoặc các thiết bị cố định khác, bao gồm nhưng không giới hạn dùng safety cones, dây hoặc các 
băng dán mầu an toàn. 

11. Sân đậu xe phải được đánh dấu để bảo đảm khoảng cách 6 feet giữa hai xe, mỗi xe cách nhau 
một chỗ đậu xe để trống. 

12. Nếu có thể, đặt các phòng vệ sinh di động ngoài trời; nếu không được, phải cẩn thận kiểm tra 
các phòng vệ sinh trong nhà để được khử trùng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. 

13. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước có nước đặt 
ngoài trời. 

14. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự. Các lều đó phải có 
chỗ mở để không khí hoàn toàn lưu thông ít nhất tại hai mặt. Tất cả phải được cài / đóng an 
toàn. 

15. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội; dùng băng không dính màu vàng tại những nơi có thể 
trượt té hay vấp ngã. 

16. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

17. Không được phép sử dụng quạt / máy lưu thông không khí ở ngoài trời. 
18. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 

được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  
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Các chỉ thị mục vụ  
1. Bí tích hôn phối có thể được cử hành ngoài thánh lễ. 
2. Được phép chưng hoa nhưng không đặt trên bàn thờ.  

3. Có thể dâng hoa cho Đức Mẹ hoặc trước một tượng / hình ảnh nào khác nếu cô dâu và / hoặc 
chú rể yêu cầu.  

4. Không được phát các sách nghi thức đám cưới, chương trình đám cưới hoặc các thông báo. 
Những người tiếp tân / thiện nguyện viên đeo găng tay, có thể phát hình cầu nguyện hoặc 
chương trình đám cưới khi tham dự viên ra khỏi nhà thờ. 

5. Đước phép rước vào nhà thờ, nhưng phải giữ khoảng cách giữa tất cả các thành viên tham dự.  
6. Cho phép các phù rể rước vào riêng biệt, sau đó là phù dâu. Một cách khác, mọi người có thể 

ngồi sẵn và không cần phải rước vào nhà thờ. 
7. Cho phép cô dâu / chú rể rước vào với cha mẹ nếu họ yêu cầu. 

8. Bảo đảm hai nhân chứng sẽ ngồi tại vị trí của họ trong suốt buổi lễ. 
9. Không được hát solo, ca đoàn, hay cộng đồng dưới bất kỳ hình thức nào trong lúc này; tuy 

nhiên, có thể dùng thánh nhạc đã được ghi âm trước. 
10. Được sử dụng tất cả các nhạc cụ, ngoại trừ ống sáo hoặc kèn đồng tạo ra các bọt khí. 
11. Linh mục hoặc thầy phó tế nhận lời hứa phải giữ khoảng cách 6 feet với cô dâu chú rể trong 

mọi lúc, kể cả khi cầu nguyện cho đôi tân hôn. 
12. Nhẫn và quà cưới / tiền cắc sẽ đặt trên một cái đĩa trên một bàn nhỏ hoặc kệ gần bàn thờ. Vào 

thời điểm ấn định, linh mục chủ tế sẽ làm phép những chiếc nhẫn và quà cưới / tiền cắc. Sau 
đó, ngài sẽ trao cho chú rể và cô dâu. Đôi tân hôn sẽ đeo nhẫn cho nhau. Quà cưới / tiền cắc sẽ 
được để lại tại đĩa trên bàn nhỏ. 

13. Được phép sử dụng voan che mặt hoặc đặt giây “lasso”, nhưng phải thận trọng giữ khoảng 
cách.  

14. Sẽ không có ban bình an, ngoại trừ giữa chú rể và cô dâu. 

15. Phần rước lễ sẽ theo hướng dẫn như trong các Thánh Lễ. 
16. Ban tiếp tân phải giám sát việc rời khỏi nhà thờ theo thứ tự từng hàng ghế phù hợp với các đòi 

hỏi về việc giữ khoảng cách. 
17. Được phép chụp hình sau lễ cưới; tránh tụ tập hơn mười (10) khi chụp hình và không quá 10 

phút.  
18. Bảo đảm nhiếp ảnh gia hoặc người quay phim luôn duy trì việc giữ khoảng cách thích hợp 

trong mọi lúc, với những người tham dự Thánh Lễ trong nhà thờ.   
19. Nhiếp ảnh gia / người quay phim luôn phải đeo khẩu trang trong mọi lúc.  

20. Trong khi nhà thờ / hội trường giáo xứ mở cửa, nhân viên hoặc thiện nguyện viên phải hiện 
diện trong mọi lúc. Phải đến trước giờ lễ để đủ thời gian điều động đám đông. 

21.Yêu cầu những người tham dự không ôm hôn, đụng chạm đến các tượng ảnh bên trong nhà thờ 
trong thời gian này. Dán thông báo ở trước các tượng ảnh, không được đụng vào các tưởng 
ảnh để bảo đảm sự an toàn cho người khác.  
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Không Gian 

 
Bên trong 

1. Số người tham dự không được quá 25% tổng số chỗ ngồi của mỗi phòng ốc theo sự đòi hỏi về  
không gian bên trong nhà. 

2. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet (hai mét), 
ngoại trừ những người sống trong cùng một gia đình. 

3. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 
4. Đánh dấu lối vào và lối ra vào tòa nhà một cách rõ ràng, để bảo đảm giữ khoảng cách sáu (6) 

feet luôn được duy trì; ngăn chặn việc giáo dân không tụ họp giữa các nghi thức phụng vụ. 
5. Hướng dẫn sự giao thông bằng cách dán băng keo hoặc dán giấy về khoảng cách 6 feet trên 

sàn nhà hay ở hành lang, v.v. 
6. Đánh dấu trên băng ghế / chỗ ngồi để luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 

7. Các tham dự viên phải ngồi cách nhau một hàng ghế (nhiều hơn nếu có thể).  
8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng tất cả những nơi đã được sử dụng như ghế ngồi, 

các cửa và các nắm tay cửa. 
9. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng nhà thờ, hội trường 

giáo xứ, hoặc bất cứ phòng ốc nào được xử dụng cho các nghi thức mỗi lần sử dụng, bao gồm 
nhà vệ sinh.  

10. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống, bồn nước rửa tội, hoặc bất cứ các thiết kế trang trí 
nước có nước. 

11. Mỗi khi mở cửa nhà thờ hay hội trường, phải luôn luôn có sự hiện diện của nhân viên hoặc 
thiện nguyện viên.  

12. Bảo đảm hệ thống thuyên chuyển không khí hoạt động tốt; tăng thêm việc lưu thông không khí 
từ bên ngoài bằng cách mở cửa số, cửa ra vào, vv; không được dùng bất cứ loại quạt máy nào. 

13. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội. 

14. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

15. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

Ngoài trời 

Các giáo xứ có thể tiếp tục đặt Mình Thánh Chúa ngoài trời nếu thời tiết cho phép. 
1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, để bảo đảm sự an toàn tối đa cho giáo dân 

trong những nghi thức phụng vụ ngoài trời; ban tiếp tân không được giữ cả hai vai trò.   
2. Chỉ định một người tiếp tân / thiện nguyện viên để phụ trách hộp cấp cứu, bao gồm nước chai 

đầy đủ trong trường hợp khẩn cấp. Người tiếp tân / thiện nguyện viên phải có điện thoại di 
động để gọi 911 nếu cần. 

3. Phải duy trì khoảng cách ngoài trời tối thiểu là 6 feet giữa các chỗ ngồi, vì luật khoảng cách 

Đặt Mình Thánh Chúa - Exposition of the Blessed Sacrament 
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xã hội vẫn còn hiệu lực. Không cho phép giáo dân ngồi bên lề hay tại lối đi để bảo đảm sự an 
toàn và an ninh cho những người hiện diện. 

4. Có thể dùng bãi đậu xe tại giáo xứ để kê ghế với khoảng cách cho giáo dân; không ai được 
phép ngồi trong xe để tham dự Thánh lễ hoặc rước lễ. 

5. Nếu có thể và khi cần thiết, cung cấp hệ thống phun sương nước ngoài trời hoặc máy sưởi 
propane thương mại. Sử dụng đường ống PVC hoặc ống cao su thích hợp, có thể được gắn cố 
định vào mái hiên của tòa nhà. Không được gắn hệ thống phun sương nước vào các mái che di 
động, lều, Eazy-Ups, v.v ... Không sử dụng máy sưởi từ gia đình / máy sưởi cá nhân dùng trong 
phòng. 

6. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet, ngoại trừ 
những người sống trong cùng một gia đình, bằng cách đặt các ghế / chỗ ngồi cách nhau sáu (6) 
feet. Nếu sử dụng ghế dài, xin đánh dấu các chỗ ngồi cách nhau sáu (6) feet như ở trong nhà 
thờ. Các ghế phải được đặt trên mặt phẳng. 

7. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở 
xuống. 

8. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng các ghế, bàn, ghế 
dài, hoặc những bề phẳng ngoài trời trước và sau mỗi nghi thức ngoài trời. 

9. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài trời. 
10. Nếu có thề, đánh dấu các phương hướng giao thông tại các khu vực ngoài trời để giữ khoảng 

cách sáu (6) feet, bằng cách dùng băng dán, thông báo trên giấy, các cột đứng, giá ba chân 
hoặc các thiết bị cố định khác, bao gồm nhưng không giới hạn dùng safety cones, dây hoặc các 
băng dán mầu an toàn. 

11. Sân đậu xe phải được đánh dấu để bảo đảm khoảng cách 6 feet giữa hai xe, mỗi xe cách nhau 
một chỗ đậu xe để trống. 

12. Nếu có thể, đặt các phòng vệ sinh di động ngoài trời; nếu không được, phải cẩn thận kiểm tra 
các phòng vệ sinh trong nhà để được khử trùng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. 

13. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước có nước đặt 
ngoài trời. 

14. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự. Các lều đó phải có 
chỗ mở để không khí hoàn toàn lưu thông ít nhất tại hai mặt. Tất cả phải được cài / đóng an 
toàn. 

15. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội; dùng băng không dính màu vàng tại những nơi có thể 
trượt té hay vấp ngã. 

16. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

17. Không được phép sử dụng quạt / máy lưu thông không khí ở ngoài trời. 
18. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 

được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  
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Các chỉ thị mục vụ 
 

1. Thông báo ngày giờ nhà thờ có thể mở cửa để cá nhân hoặc gia đình đến chầu Thánh Thể.  

2. Không được phép tụ tập nhóm để đọc kinh hoặc chầu vào thời gian này. 
3. Phải có sự hiện diện của Linh mục hoặc thầy phó tế trong giờ chầu khi có ban phép lành.  

4. Không được phép xông hương trong thời gian này. 
5. Nếu cần, dán các thông báo về việc giới hạn cầu nguyện riêng / cá nhân không quá 30 phút. 
6. Yêu cầu những người tham dự không ôm hôn, đụng chạm đến các tượng ảnh bên trong nhà 

thờ trong thời gian này. Dán thông báo ở trước các tượng ảnh, không được đụng chạm để bảo 
đảm sự an toàn cho người khác.  

7. Được phép đốt nến tại nơi đặt nến. 
8. Được phép chưng hoa, nhưng không được đặt trên bàn thờ. 
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Không Gian 
 

Bên trong 
1. Số người tham dự không được quá 25% tổng số chỗ ngồi của mỗi phòng ốc theo sự đòi hỏi về  

không gian bên trong nhà. 
2. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet (hai mét), 

ngoại trừ những người sống trong cùng một gia đình. 
3. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 
4. Đánh dấu lối vào và lối ra vào tòa nhà một cách rõ ràng, để bảo đảm giữ khoảng cách sáu (6) 

feet luôn được duy trì; ngăn chặn việc giáo dân không tụ họp giữa các nghi thức phụng vụ. 
5. Hướng dẫn sự giao thông bằng cách dán băng keo hoặc dán giấy về khoảng cách 6 feet trên 

sàn nhà hay ở hành lang, v.v. 
6. Đánh dấu trên băng ghế / chỗ ngồi để luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 
7. Các tham dự viên phải ngồi cách nhau một hàng ghế (nhiều hơn nếu có thể).  

8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng tất cả những nơi đã được sử dụng như ghế ngồi, 
các cửa và các nắm tay cửa. 

9. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng nhà thờ, hội trường 
giáo xứ, hoặc bất cứ phòng ốc nào được xử dụng cho các nghi thức mỗi lần sử dụng, bao gồm 
nhà vệ sinh.  

10. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống, bồn nước rửa tội, hoặc bất cứ các thiết kế trang trí 
nước có nước. 

11. Mỗi khi mở cửa nhà thờ hay hội trường, phải luôn luôn có sự hiện diện của nhân viên hoặc 
thiện nguyện viên.  

12. Bảo đảm hệ thống thuyên chuyển không khí hoạt động tốt; tăng thêm việc lưu thông không khí 
từ bên ngoài bằng cách mở cửa số, cửa ra vào, vv; không được dùng bất cứ loại quạt máy nào. 

13. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội. 

14. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

15. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

Ngoài trời 
Các giáo xứ có thể tiếp tục việc sùng kính riêng ngoài trời nếu thời tiết cho phép. 

1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, để bảo đảm sự an toàn tối đa cho giáo dân 
trong những nghi thức phụng vụ ngoài trời; ban tiếp tân không được giữ cả hai vai trò.   

2. Chỉ định một người tiếp tân / thiện nguyện viên để phụ trách hộp cấp cứu, bao gồm nước chai 
đầy đủ trong trường hợp khẩn cấp. Người tiếp tân / thiện nguyện viên phải có điện thoại di 
động để gọi 911 nếu cần. 

3. Phải duy trì khoảng cách ngoài trời tối thiểu là 6 feet giữa các chỗ ngồi, vì luật khoảng cách 
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xã hội vẫn còn hiệu lực. Không cho phép giáo dân ngồi bên lề hay tại lối đi để bảo đảm sự an 
toàn và an ninh cho những người hiện diện. 

4. Có thể dùng bãi đậu xe tại giáo xứ để kê ghế với khoảng cách cho giáo dân; không ai được 
phép ngồi trong xe để tham dự Thánh lễ hoặc rước lễ. 

5. Nếu có thể và khi cần thiết, cung cấp hệ thống phun sương nước ngoài trời hoặc máy sưởi 
propane thương mại. Sử dụng đường ống PVC hoặc ống cao su thích hợp, có thể được gắn cố 
định vào mái hiên của tòa nhà. Không được gắn hệ thống phun sương nước vào các mái che di 
động, lều, Eazy-Ups, v.v ... Không sử dụng máy sưởi từ gia đình / máy sưởi cá nhân dùng trong 
phòng. 

6. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet, ngoại trừ 
những người sống trong cùng một gia đình, bằng cách đặt các ghế / chỗ ngồi cách nhau sáu (6) 
feet. Nếu sử dụng ghế dài, xin đánh dấu các chỗ ngồi cách nhau sáu (6) feet như ở trong nhà 
thờ. Các ghế phải được đặt trên mặt phẳng. 

7. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở 
xuống. 

8. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng các ghế, bàn, ghế 
dài, hoặc những bề phẳng ngoài trời trước và sau mỗi nghi thức ngoài trời. 

9. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài trời. 
10. Nếu có thề, đánh dấu các phương hướng giao thông tại các khu vực ngoài trời để giữ khoảng 

cách sáu (6) feet, bằng cách dùng băng dán, thông báo trên giấy, các cột đứng, giá ba chân 
hoặc các thiết bị cố định khác, bao gồm nhưng không giới hạn dùng safety cones, dây hoặc các 
băng dán mầu an toàn. 

11. Sân đậu xe phải được đánh dấu để bảo đảm khoảng cách 6 feet giữa hai xe, mỗi xe cách nhau 
một chỗ đậu xe để trống. 

12. Nếu có thể, đặt các phòng vệ sinh di động ngoài trời; nếu không được, phải cẩn thận kiểm tra 
các phòng vệ sinh trong nhà để được khử trùng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. 

13. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước có nước đặt 
ngoài trời. 

14. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự. Các lều đó phải có 
chỗ mở để không khí hoàn toàn lưu thông ít nhất tại hai mặt. Tất cả phải được cài / đóng an 
toàn. 

15. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội; dùng băng không dính màu vàng tại những nơi có thể 
trượt té hay vấp ngã. 

16. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

17. Không được phép sử dụng quạt / máy lưu thông không khí ở ngoài trời. 
18. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 

được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  
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Các chỉ thị mục vụ  
 

1. Thông báo ngày và giờ nhà thờ có thể mở cửa để cá nhân hoặc gia đình đến cầu nguyện riêng 
và làm việc sùng kính riêng.  
 

2. Các nhóm không được tập họp để cầu nguyện chung trong thời gian này. 
 

3. Dán thông báo thời gian cầu nguyện không được quá 30 phút, nếu nhu cầu cần thiết. 
4. Nhân viên hoặc thiện nguyện viên phải luôn hiện diện mỗi khi nhà thờ / hội trường giáo xứ mở 

cửa. 
5. Hướng dẫn mọi người vào các ghế đã đánh dấu cho việc cầu nguyện riêng. 
6. Yêu cầu những người tham dự không ôm hôn, đụng chạm đến các tượng ảnh bên trong nhà 

thờ trong thời gian này. Xin dán thông báo ở trước các tượng ảnh, để nhắc nhở không đụng 
chạm vào các tưởng ảnh. 
 

7. Được phép đốt nến tại bàn đặt nến. 
8. Được phép chưng hoa, nhưng không được đặt trên bàn thờ. 
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Không Gian 

 
Bên trong 

1. Số người tham dự không được quá 25% tổng số chỗ ngồi của mỗi phòng ốc theo sự đòi hỏi về  
không gian bên trong nhà. 

2. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet (hai mét), 
ngoại trừ những người sống trong cùng một gia đình. 

3. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 
4. Đánh dấu lối vào và lối ra vào tòa nhà một cách rõ ràng, để bảo đảm giữ khoảng cách sáu (6) 

feet luôn được duy trì; ngăn chặn việc giáo dân không tụ họp giữa các nghi thức phụng vụ. 
5. Hướng dẫn sự giao thông bằng cách dán băng keo hoặc dán giấy về khoảng cách 6 feet trên 

sàn nhà hay ở hành lang, v.v. 
6. Đánh dấu trên băng ghế / chỗ ngồi để luôn duy trì khoảng cách sáu (6) feet. 

7. Các tham dự viên phải ngồi cách nhau một hàng ghế (nhiều hơn nếu có thể).  
8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng tất cả những nơi đã được sử dụng như ghế ngồi, 

các cửa và các nắm tay cửa. 
9. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng nhà thờ, hội trường 

giáo xứ, hoặc bất cứ phòng ốc nào được xử dụng cho các nghi thức mỗi lần sử dụng, bao gồm 
nhà vệ sinh.  

10. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống, bồn nước rửa tội, hoặc bất cứ các thiết kế trang trí 
nước có nước. 

11. Mỗi khi mở cửa nhà thờ hay hội trường, phải luôn luôn có sự hiện diện của nhân viên hoặc 
thiện nguyện viên.  

12. Bảo đảm hệ thống thuyên chuyển không khí hoạt động tốt; tăng thêm việc lưu thông không khí 
từ bên ngoài bằng cách mở cửa số, cửa ra vào, vv; không được dùng bất cứ loại quạt máy nào. 

13. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội. 

14. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

15. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 
được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  

Ngoài trời 
Các Giáo Xứ có thể tiếp tục có Thánh Lễ an táng ngoài trời nếu thời tiết cho phép 

1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, để bảo đảm sự an toàn tối đa cho giáo dân 
trong những nghi thức phụng vụ ngoài trời; ban tiếp tân không được giữ cả hai vai trò.   

2. Chỉ định một người tiếp tân / thiện nguyện viên để phụ trách hộp cấp cứu, bao gồm nước chai 
đầy đủ trong trường hợp khẩn cấp. Người tiếp tân / thiện nguyện viên phải có điện thoại di 
động để gọi 911 nếu cần. 

3. Phải duy trì khoảng cách ngoài trời tối thiểu là 6 feet giữa các chỗ ngồi, vì luật khoảng cách 
xã hội vẫn còn hiệu lực. Không cho phép giáo dân ngồi bên lề hay tại lối đi để bảo đảm sự an 
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toàn và an ninh cho những người hiện diện. 
4. Có thể dùng bãi đậu xe tại giáo xứ để kê ghế với khoảng cách cho giáo dân; không ai được 

phép ngồi trong xe để tham dự Thánh lễ hoặc rước lễ. 
5. Nếu có thể và khi cần thiết, cung cấp hệ thống phun sương nước ngoài trời hoặc máy sưởi 

propane thương mại. Sử dụng đường ống PVC hoặc ống cao su thích hợp, có thể được gắn cố 
định vào mái hiên của tòa nhà. Không được gắn hệ thống phun sương nước vào các mái che di 
động, lều, Eazy-Ups, v.v ... Không sử dụng máy sưởi từ gia đình / máy sưởi cá nhân dùng trong 
phòng. 

6. Duy trì khoảng cách xã hội giữa tất cả những người tham dự tối thiểu là sáu (6) feet, ngoại trừ 
những người sống trong cùng một gia đình, bằng cách đặt các ghế / chỗ ngồi cách nhau sáu (6) 
feet. Nếu sử dụng ghế dài, xin đánh dấu các chỗ ngồi cách nhau sáu (6) feet như ở trong nhà 
thờ. Các ghế phải được đặt trên mặt phẳng. 

7. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở 
xuống. 

8. Điều động và tổ chức cho các thiện nguyện viên phụ trách việc khử trùng các ghế, bàn, ghế 
dài, hoặc những bề phẳng ngoài trời trước và sau mỗi nghi thức ngoài trời. 

9. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài trời. 
10. Nếu có thề, đánh dấu các phương hướng giao thông tại các khu vực ngoài trời để giữ khoảng 

cách sáu (6) feet, bằng cách dùng băng dán, thông báo trên giấy, các cột đứng, giá ba chân 
hoặc các thiết bị cố định khác, bao gồm nhưng không giới hạn dùng safety cones, dây hoặc các 
băng dán mầu an toàn. 

11. Sân đậu xe phải được đánh dấu để bảo đảm khoảng cách 6 feet giữa hai xe, mỗi xe cách nhau 
một chỗ đậu xe để trống. 

12. Nếu có thể, đặt các phòng vệ sinh di động ngoài trời; nếu không được, phải cẩn thận kiểm tra 
các phòng vệ sinh trong nhà để được khử trùng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. 

13. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước có nước đặt 
ngoài trời. 

14. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự. Các lều đó phải có 
chỗ mở để không khí hoàn toàn lưu thông ít nhất tại hai mặt. Tất cả phải được cài / đóng an 
toàn. 

15. Dán các thông báo ở những vị trí dễ nhìn thấy (ví dụ: lối vào, lối ra, hành lang) để nhắc nhở 
mọi người giữ luật khoảng cách xã hội; dùng băng không dính màu vàng tại những nơi có thể 
trượt té hay vấp ngã. 

16. Dán thông báo tại tất cả các phòng vệ sinh về cách rửa tay, khử trùng và vệ sinh cá nhân thích 
hợp. 

17. Không được phép sử dụng quạt / máy lưu thông không khí ở ngoài trời. 
18. Chỉ định một điều phối viên “tại chỗ” để bảo đảm rằng các chỉ thị về không gian bên trong nhà 

được thi hành và kiểm soát nghiêm chỉnh.  
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Ngoài mộ/dịch vụ an táng 
 

1. Ngoài nghĩa trang, xin theo sự hướng dẫn / chỉ thị của ban điều hành của nghĩa trang.   

2.  Số người tham dự ngoài trời không vượt quá mức tối đa ban điều hành nghĩa trang cho phép tại 
Nghĩa trang Đức Mẹ Hòa Bình. 

3. Tại tất cả các nghĩa trang khác, xin theo chỉ thị về tổng số người thạm dự. 

4. Tại nghĩa trang, duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet giữa các người tham dự, ngoại trừ những 
người sống trong cùng một gia đình. 

5. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống. 
 

Các chỉ thị mục vụ  
Nghi thức an tang 

1. Làm theo các nghi thức an táng như được thực hiện trong các trường hợp bình thường. 
2. Yêu cầu những người tham dự không ôm hôn, đụng chạm đến các tượng ảnh bên trong nhà 

thờ trong thời gian này. Xin dán thông báo ở trước các tượng ảnh, để nhắc nhở không đụng 
chạm vào các tưởng ảnh để bảo vệ cho sự an toàn của người khác. 

3. Không được hát solo, ca đoàn, hay cộng đồng dưới bất kỳ hình thức nào trong lúc này; tuy 
nhiên, có thể dùng thánh nhạc đã được ghi âm trước. 

4.  Được sử dụng tất cả các nhạc cụ, ngoại trừ ống sáo hoặc kèn đồng tạo ra các bọt khí. 
5.  Tránh không phát các sách nghi thức, hình tưởng niệm, hoặc ký tên vào sách. Ban tiếp tân / 

thiện nguyện viên, đeo gang tay có thể phát các ảnh tượng cầu nguyện khi mọi người ra về. 
6.   Không sử dụng hương trong thời gian nghi lễ; được phép rảy nước thánh trong nghi thức tiếp 

đón người quá cố vào nhà thờ và lúc từ giã cuối cùng. 
7.  Để giữ sự an toàn cho mọi người, tránh không kéo dài Thánh Lễ an táng quá lâu. Sau lời nguyện 

cuối lễ, chỉ một người được đọc diễn văn hoặc chia sẻ cảm tưởng cá nhân. Người này phải đeo 
khẩu trang hoặc tấm che mặt khi nói. 

8.  Được phép chưng hoa, nhưng không được đặt trên bàn thờ; gia đinh / người làm trong nhà xác 
có thể lấy hoa và chuyển đến khu mộ. 

 

9.  Được phép đốt nến tại nơi đặt nến, nếu có yêu cầu. 
10. Nhân viên hoặc thiện nguyện viên phải luôn hiện diện mỗi khi trong khi nhà thờ / hội trường 

giáo xứ mở cửa,  
 

Ngoài Mộ / Nghi Thức Chôn Cất 
1. Linh mục / thầy phó tế / người giúp phòng thánh / thừa tác viên Thánh Thể / ban tiếp tân / thiện 

nguyện viên phải luôn đeo khẩu trang và che mặt, khi đứng bên cạnh mộ ngoài nghĩa trang.  
2. Duy trì khoảng cách sáu (6) feet giữa linh mục / thầy phó tế và tang gia. 

3. Tránh mọi tiếp xúc đụng chạm vào các phần thân thể và với tang gia và mọi người tại nghĩa 
trang; không bắt tay; không ôm hôn; không an ủi vỗ về; hoặc ban phúc lành cá nhân. 
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4.  Được dùng tốt đa ba (3) nhạc cụ, không sử dụng ống sáo hoặc kèn đồng tạo ra các bọt khí ngoài 
nghĩa trang.  

5.  Không được phát các sách nghi thức, hình tưởng niệm, sách tưởng niệm, v.v. ở ngoài mộ. 
6.  Có thể rẩy nước thánh một lần tại mộ, trước khi từ giã lần cuối cùng. 

7.  Làm phép Thánh Giá khi đang ở trên quan tài; Giám đốc an táng có thể trao tượng chịu nạn cho 
gia đình, nếu muốn. 
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운영 지침 : 실내 / 실외 전례 지침 – 발효 14. 2021 

 

일반 정책 지침 

1. 2021년 2월 14일부터 San Bernardino 교구 내의 모든 본당은 여기에 포함 된 지침에 따라 운영 될 

수 있습니다. 

2. 2021년 2월 5일 미국 대법원의 결정을 반영하여, 실내 전례 공간을 위해 현재 허용되는 수용 능력

이 증가하기 때문에 이러한 지침을 엄격하게 준수하는 것이 중요합니다. 

3. '실내'및 '실외' 전례에 대한 이러한 지침은 캘리포니아 주의 안전한 경제활동을 위한 청사진에서 정

의된 대로 '보라색'및 '빨간색' 양 계층 안에 속한 리버사이드 및 샌 버나디노 카운티 모두에 적용

됩니다. 

4. 본당 신부들/사목회 임원들/사목 봉사자들은 위험이 가중되는 개정 된 수용 능력에 관한 지침을 고

려할 때, 만일 본인이 아프거나 가족 구성원이 아플 때 집에 머물러 있는 것이 대단히 중요하다는 

사실을 본당 신자들, 직원들 및 자원 봉사자들에게 재차 강조해야합니다. 

5. 최상의 실내 안전 요건을 보장하기 위해 유효하게 여기에 다시 언급되어진 장기간의 COVID 프로

토콜을 따르면서 본당은 성체 성사 전례에 대한 참여를 계속하거나 확대해 나갈 수 있도록 강력하

게 권장해야 하겠습니다. 

 

변경된 수용 능력에 대한 규정 

 

1. 본당은 여기에 표기된 실내 전례 행사를 위한 요구조건에 따라 각 시설의 최대 수용 인원의 25%라

는 조건 하에서 실내, 본당 및 본당 홀에서 전례를 행할 수 있습니다. 

2. 모든 본당은 날씨가 허락하는, 한 최대 인원의 제한 없이 야외에서 전례 행사와 성사들을 계속해서 

제공 할 수 있으며, 이러한 경우 여기에서 요구하는 바에 따라 야외에서의 물리적 공간 확보를 위

한 요구 사항에 따라야합니다. 

3. 서비스를 계획하고 일정을 잡을 때, 실내에서든 실외에서든 참석자가 각 서비스 사이에 사용하는 

모든 구역을 완전하고 철저하게 소독하기 위해 최고의 부지런함을 보여주어야 합니다. 

4. 성당들은 이러한 수용 능력에 대한 요구 사항을 감안할 때 다른 모든 구역들을 활용하여 물리적으

로 가능한 한 많은 예비 주차 공간을 유지해야 합니다. 이는 6피트 제한에 따른 '집 밖'에서의 상

호 작용을 최소화 할 수 있을 것입니다. 

5. 이 개정된 지침에 따라 현재 허용되는 참석률 증가를 감안할 때, 서비스 전후에 주차장 교통을 관

리 할 자원 봉사자를 배정하는 것은 주차 구역에 대한 질서 정연한 출입을 보장하기 위해 적극 권

장됩니다. 
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COVID 프로토콜 수정안 

 

COVID 바이러스 돌연변이, 특히 남부 캘리포니아 특유의 변종이 급격히 증가함에 따라, 미사, 성사를 

거행하거나 또는 일반 회중이 참여하는 전례 행사를 감독 할 때. 이제 모든 사제, 부제, 복사, 독서자, 

영성체 봉사자, 사회자, 안내자 및 자원 봉사자들은 교구의 정책에 따라 안면 보호대와 마스크를 착용

해야합니다. 가장 가까운 참석자와 27 피트의 거리가 유지되는 경우에만 독서를 하는 동안 또는 강론

을 할 때에, 독서대에서 안면 보호대만 착용 할 수도 있습니다. 

 

성찬례(미사) 

물리적 공간 

실내 

1.  참석자가 실내 공간에 대한 공간 점유율 요구 사항의 25 %를 초과하지 않도록 합니다.  

2.  같은 집에 거주하는 참석자를 제외한 모든 참석자들은 서로 간에 최소 6 피트의 사회적 거리를 

유지하십시오. 

3.  2세 이하를 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크를 착용해야합니다. 

4.  6피트 간격이 항상 유지될 수 있도록 하기 위해 건물 입구와 출구를 명확하게 표시합니다. 각 

전례 사이에 신자들의 혼잡을 방지합니다. 

5.  바닥, 벽, 문 또는 복도 등에 6 피트 간격으로 테이프나 표지판을 사용하여 교통 흐름을 표시합

니다. 

6.  신자석/의자에 6피트의 물리적 거리를 항상 유지할 수 있도록 표시를 하십시오. 

7.  참석자들 간의 간격이 더 여유가 있다면 다른 모든 좌석들도 활용합니다. 

8.  신자석, 문 및 문손잡이를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용 되어진 모든 것들의 표면을 청소

하고 소독하기 위해 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당합니다. 

9.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 교회, 본당 홀 또는 화장실을 포함하여 매번 전례에 

사용되어지는 건물을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

10. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

11. 문이 열렸을 때 항상 직원이나 자원 봉사자가 교회/본당 홀에 상주하도록 합니다. 

12. 환기 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 창문, 문 등을 열어 가능한 한 실외 공기 순환

을 늘리십시오. 어떤 종류의 팬도 허용되지 않습니다. 

13. 눈에 잘 띄는 위치(예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 게시하여 신자들에게 사회적 거리두기 요

구 사항을 상기시킵니다. 

14. 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 소독 및 개인위생의 방법을 설명하는 표지판을 게시하십시오. 

15. "현장"모니터/코디네이터를 지명하여 실내 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 
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실외 

교구는 날씨가 허락하는 한 야외 미사 및 영성체를 계속할 수 있습니다. 

 

1.  야외에서의 전례 동안 신자들의 최대 안전을 보장하기 위해 충분한 현장 보안을 제공합니다. 안

내자는 두 가지 기능을 모두 제공해서는 안 됩니다. 

2.  응급 상황 발생 시 충분한 물을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자를 지정합

니다. 안내자/자원 봉사자가 필요한 경우 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지하고 있는지 

확인하십시오. 

3.  실외 좌석의 간격이 6피트인지 확인하고 이 요구 사항이 엄격하게 적용되었는지 확인합니다. 참

석자들에게 전례가 시작 되면 좌석을 이동하거나 재편성해서는 안 된다고 조언합니다. 

4.  본당 주차장의 사용은 오로지 교인을 위한 좌석과 공간으로서만 허용이 됩니다. 참석자들은 미

사에 참석하거나 영성체를 받는 동안에는 차량에 머무를 수 없습니다. 

5.  필요할 때 가능하다면 실외 물 분무 시스템 또는 상업용 프로판 히터를 제공합니다. 건물 처마

에 영구적으로 부착 할 수 있는 PVC 배관 또는 적절한 고무 호스를 사용합니다. 휴대용 캐노피, 

텐트, Eazy-Ups 등에 연무 시스템을 부착하지 마십시오. 가정/단일 공간 히터를 사용하지 마십

시오. 

6.  같은 집에 거주하는 참석자를 제외하고 모든 참석자 사이에 최소 6 피트 간격을 유지하고 의자/

좌석 간격을 6 피트 간격으로 유지합니다. 앉을 때 벤치를 사용하는 경우 좌석 공간을 교회 의

자처럼 6 피트 간격으로 테이프로 표시하여 모든 좌석이 평평한 표면에 배치되도록 합니다. 

7.  2세 이하의 사람들을 제외한 모든 참석자들은 항상 얼굴 마스크를 착용해야합니다. 

8.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지 야외 전례 중에 사용되는 의자, 테이블, 벤치 또는 

기타 단단한 표면을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

9.  청소 및 소독을 위해 각각의 야외 전례 사이에 충분한 시간을 할애하십시오. 

10. 안전 콘, 가드 로프 또는 컬러 안전 테이프 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 신호 표지판, 삼

발이, 기타 고정 장치를 사용 가능한 장소에 6 피트 간격으로 테이프로 찍거나 게시하여 실외 

지역에 교통의 흐름을 표시합니다. 

11. 다른 모든 공간을 닫거나 표시하여 6 피트 간격을 확보하도록 주차 공간을 구성합니다. 

12. 가능하면 야외 이동식 화장실을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 모

니터링하고 매번 사용한 후 철저히 소독해야 합니다. 

13. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

14. 태양 캐노피, 휴대용 텐트, Easy-Ups 또는 이와 유사한 휴대용 머리 위의 보호 장치를 설치하

십시오. 이러한 종류의 둘러싸는 장치들은 충분한 공기 순환을 위해 적어도 두면이 열려 있어야

합니다. 모든 설치가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 

15. 눈에 잘 띄는 위치 (예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기의 
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요건을 상기시킵니다. 넘어 지거나 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이

십시오. 

16. 사용 되어진 이동용 장치를 포함한 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 살균 및 개인위생 요령을 설

명하는 표지판을 게시하십시오. 

17. 실외 팬이나 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 

18. "현장"모니터/코디네이터를 지정하여 실외 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 

 

사목적 지시 사항 

1.  전례 중에 향을 사용하지 마십시오. 

2.  주례자는 그리스도의 몸과 피를 개인적으로 받는 경우를 제외하고는 항상 안면 마스크와 안면 

보호대를 착용해야합니다. 

3.  부제, 복사, 성체 분배자, 안내자/자원 봉사자는 그리스도의 몸과 피를 개인적으로 받는 경우를 

제외하고는 항상 안면 마스크와 안면 보호대를 착용해야합니다. 

4.  참석자들에게 항상 안면 마스크를 착용해야한다고 조언하십시오. 

5.  성체를 받는 사람들은 성체를 받으면 한 걸음 옆으로 물러나도록 지시하십시오.; 마스크를 제거

하고; 성체를 모시고; 그런 다음 마스크를 다시 착용하십시오. 

6.  성체를 모시기 전에 참석자들에게 개인 손 소독제를 사용하도록 요청하십시오. 

7.  참석자들이 필요하다면 안면 마스크를 사용할 수 있는지 확인하십시오. 

8.  성소에서 주례자와 다른 사목자들 사이에 가능한 한 6피트의 물리적 간격을 유지하십시오. 

9.  공동으로 사용하는 제의를 사용하지 마십시오. 사제들과 부제들은 그들 자신의 제의를 사용하도

록 지도 하십시오. 

10. 영성체와 퇴장할 동안 신자들이 돌아올 때까지 악기를 이용한 음악을 허용합니다. 

11. 현 시기에는 어떤 종류의 독창, 합창 또는 신자들의 노래도 허용되지 않습니다. 그러나 이전에 

녹음 된 전례용 노래는 방송 될 수 있습니다. 

12. 비말을 생성하는 목관 악기나 금관 악기를 제외한 악기의 사용은 허용합니다. 

13. 봉헌대에서 촛불을 켜는 것은 허용합니다. (실내만 해당) 

14. 꽃을 제단 위에 놓지 말고 옆에 놓아두십시오. 

15. 미사 중에는 모든 신체 접촉을 피하십시오.; 악수 금지; 포옹 금지; 신체의 어느 부분에 닿는 키

스나 축복 금지. 

16. 안내자가 사회적 거리두기 요건에 따라 참석자들의 퇴장에 국한된 것을 포함하여 서비스 관리

를 감독하도록 합니다.; 참석자들이 도착할 때 좌석으로 안내합니다. 신자들이 영성체를 기다리

는 동안 신자들을 인도합니다. 

17. 교회 현관과 홀에서 모든 팜플렛, 책, 신문, 브로셔, 찬송가, 미사 책, 기도서, CD를 치웁니다. 
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안내자/자원 봉사자는 장갑을 끼고 참석자들이 교회를 나갈 때 주보를 배포 할 수 있습니다. 

18. 참석자들에게 현재 교회 내에서 종교적 의미를 지닌 성물을 만지거나 키스하지 않도록 요청하

십시오. 타인의 안전을 보장하기 위해 성물을 만져서는 안 된다는 표시를 종교적 의미를 지닌 

성물 앞에 표시합니다. 

19. 인사와 함께 미사 성제를 시작하십시오. 참회 의식; 대영광송과 봉헌, 미사 경본을 제단에 올려

놓습니다. 이 의식은 또한 미사 경본을 놓아두기 위해 비치된 스탠드와 함께 주례 사제석에서 

행할 수도 있습니다. 영성체 후 기도와 마지막 강복도 이런 식으로 할 수 있습니다. 이 의식이 

행해질 때에 복사는 미사 경본을 들고 있어야 합니다. 

20. 다른 독서자를 위해 마이크를 따로 준비하는 것을 방지하기 위해 독서와 화답송 둘 다 한 명의 

독서자를 지정하여 진행합니다. 독서자는 독서대에서 읽거나 낭송 할 때 마스크나 안면 보호대

를 착용해야합니다. 

21. 필요에 따라 사용할 수 있도록 마이크 근처에 소독용 천을 놓아둡니다. 

22. 강론은 가능한 한 짧게 하십시오. 

23. 미사 중에 봉헌 바구니, 기도 카드 또는 기타 전례 물품을 전달하지 마십시오. 헌금 박스는 교

회 입구에 둘 수 있습니다. 연장 막대가 있는 봉헌 바구니도 사용할 수 있습니다. 

24. 모든 미사에서 봉헌 행렬을 생략하십시오. 

25. 제대 중앙에 주례자가 사용할 제병을 놓아둡니다. 

26. 부제와 신자들을 위해 축성 된 성체를 제대 옆에 준비한 별도의 성체포 위에 두십시오. 가능하

다면 성체를 만지는 것을 최소화하기 위해 신자들을 위한 호스트를 별도의 성합 또는 성반으로 

나누어 봉헌하여 주십시오. 

27. 제구 태이블 또는 제대의 옆 부분에 손 씻는 물그릇을 준비하십니다. 현 상황에서는 복사들이 

손 씻는 물그릇을 들지 않도록 하십시오. 

28. 부제는 성체 찬가를 부를 때 성작을 들어 올릴 수 있습니다. 

29. "평화의 인사를 나누십시오"라는 초대를 생략하십시오. 

30. 주례자만 성작을 사용 수 있도록 합니다. 공동 집전 사제를 위해서는 별도의 성작을 사용해야합

니다. 

31. 그리스도의 몸과 피를 받아 모신 후 주례자는 성체를 신자들 앞에 들어 올려 "그리스도의 몸"이

라고 말해야합니다. 신자들은 "아멘"이라고 응답 할 것입니다. 이것은 성체 분배자가 일반적으로 

각각의 성체를 받아 모시는 이들에게 개별적으로 말하는 것을 대체합니다. 

32. 성체분배자(Extraordinary Ministry of Holy Communion), 사제 및 부제가 건강 상태를 손상시키지 

않도록 합니다. 65세 이상의 성체분배자, 사제 및 집사는 가능하면 성체 분배를 하지 않아야합

니다. 

33. 성체분배자는 성체를 배포하기 전과 배포한 직후에 손을 소독해야 합니다. 배포하는 동안 마스

크를 착용해야합니다. 
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34. 성체분배자는 성체를 분배할 때 "그리스도의 몸"이라고 말할 필요가 없습니다. 축복을 받기 위

해 앞으로 나온 사람들을 만져서는 안 됩니다. 그러나 성체분배자는 축복의 의미로 그들을 향해 

손을 들어 올릴 수도 있습니다. 

35. 성체 분배를 하는 동안에 항상 한 줄로 유지합니다. 두 명의 성체 분배자가 함께 자리 잡지 않

도록 합니다. 

36. 영성체 동안에는 성체만 분배하십시오. 현재로서는 성작을 통한 성혈 분배는 허용되지 않습니다. 

37. 성체를 받는 이들의 손으로만 성체를 나누십시오. 지금은 혀로 성체를 영하지 않습니다. 주교는 

전 세계적인 건강 비상사태 또는 유행병이 발생하는 동안 성체를 배포할 방법에 대해 결정할 

수 있는 권한을 가집니다. 

38. 대규모 그룹이나 모임을 만들지 않기 위해 미사 후 교구민을 만나고 인사하는 것을 삼갑니다. 

39. 그룹 모임을 피하기 위해 접대를 포함하여 서비스 후 지역 공동체의 친목을 피하십시오. 

40. 안내자는 전례가 끝날 때 한 명씩 줄을 지어 밖으로 나가야 함을 알려주어야 합니다. 참석자들

은 현재로서는 개인적인 기도나 신심 행위를 하기 위해 미사 후에 교회에 남아 있을 수 없다는 

사실을 알려주어야 합니다. 
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세례성사 

 

물리적 공간 

실내 

1.  참석자가 실내 공간에 대한 점유율 요구 사항의 25%를 초과하지 않도록 합니다. 

2.  같은 가정에 거주하는 참석자를 제외한 모든 참석자 간에 최소 6 피트의 사회적 거리를 유지하

십시오. 

3.  2세 이하를 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크를 착용해야합니다. 

4.  건물의 입구와 출구를 명확하게 표시하여 항상 6피트 간격이 유지되도록 합니다. 각 전례 사이

에 신자들의 혼잡을 방지합니다. 

5.  바닥, 벽, 문 또는 복도 등에 6피트 간격으로 테이핑을 하거나 게시하여 이동의 흐름을 표시합

니다. 

6.  항상 6피트의 물리적 거리를 유지하도록 신자석/좌석을 표시하십시오. 

7.  참석자 간격이 더 남아 있다면 다른 모든 신자석을 활용합니다. 

8.  신자석, 문 및 문손잡이를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용 되어진 모든 표면을 청소하고 소

독하기 위해 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당합니다. 

9.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 교회, 본당 홀 또는 화장실을 포함하여 매번 전례에 

사용되어지는 건물을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

10. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

11. 문이 열렸을 때 직원이나 자원 봉사자가 교회/본당 홀에 항상 상주하도록 합니다. 

12. 환기 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 창문, 문 등을 열어 가능한 한 실외 공기 순환

을 늘리십시오. 어떤 종류의 팬도 허용되지 않습니다. 

13. 눈에 잘 띄는 위치(예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기 요

구 사항을 상기시킵니다. 

14. 모든 화장실에 적절한 손씻기, 살균 및 개인위생 방법을 설명하는 표지판을 설치하십시오. 

15. "현장" 모니터/코디네이터를 지명하여 실내의 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니

터링 되고 시행되도록 합니다. 

 

실외 

본당은 날씨가 허락하는 한 실외에서의 세례성사를 계속할 수 있습니다. 

1.  실외에서의 전례 중에 신자들의 안전을 최대한 보장하기 위해 충분한 현장 보안을 제공합니다. 

안내자는 두 가지 기능을 함께 제공할 수 없습니다. 

2.  응급 상황 발생 시 충분한 물을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자를 지정합
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니다. 필요한 경우, 안내자/자원 봉사자가 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지하고 있는지 

확인하십시오. 

3.  실외 좌석의 간격이 6피트 떨어져 있는지 확인하고 이 요구 사항이 엄격하게 적용되어져 있는

지 확인합니다. 전례 시작 시 참석자들에게 좌석을 이동하거나 재편성해서는 안 된다고 조언하

십시오. 

4.  본당 주차장은 오로지 신자들의 좌석과 간격에 대해서만 허용이 됩니다. 전례 참석자들은 미사

에 참석하거나 영성체를 모시는 동안 차량에 머무를 수 없습니다. 

5.  가능하면 필요할 때 실외 물 분무 시스템 또는 상업용 프로판 히터를 제공합니다. 건물 처마에 

영구적으로 부착 할 수 있는 PVC 배관 또는 적절한 고무호스를 사용합니다. 휴대용 캐노피, 텐

트, Eazy-Ups 등에 연무 시스템을 부착하지 마십시오. 가정용/단일 공간용 히터를 사용하지 마

십시오. 

6.  같은 가정에서 거주하는 참석자를 제외하고 모든 참석자 사이에 최소 6피트 간격을 유지하고 

의자/좌석 간격을 6피트 간격으로 유지합니다. 앉을 때 벤치를 사용하는 경우 좌석 공간을 6피

트 간격으로 테이핑하여 교회 의자처럼 표시하여 모든 좌석이 평평한 표면에 배치되도록 합니

다. 

7.  2세 이하의 아이들을 제외하고 모든 참석자가 얼굴 마스크를 항상 착용해야합니다. 

8.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 실외 서비스 중에 사용되는 의자, 테이블, 벤치 또는 

기타 단단한 표면을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

9.  청소 및 소독을 위해 실외의 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당하십시오. 

10. 안전 콘, 가드 로프 또는 컬러 안전 테이프 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 신호 표지판, 삼

발이, 기타 고정 장치를 사용 가능한 장소에 6 피트 간격으로 테이프로 찍거나 게시하여 실외 

지역에 교통의 흐름을 표시합니다. 

11. 다른 모든 공간을 닫거나 표시하여 6 피트 간격을 확보하도록 주차 공간을 구성합니다. 

12. 가능하면 야외 이동용 화장실을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 모

니터링하고 사용한 후에는 매번 철저히 소독해야합니다. 

13. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

14. 태양 캐노피, 휴대용 텐트, Easy-Ups 또는 이와 유사한 휴대용 머리 위의 보호 장치를 설치하

십시오. 이러한 종류의 둘러싸는 장치들은 충분한 공기 순환을 위해 적어도 두면이 열려 있어야

합니다. 모든 설치가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 

15. 눈에 잘 띄는 위치 (예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기의 

요건을 상기시킵니다. 넘어 지거나 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이

십시오. 

16. 사용 되어진 이동용 장치를 포함한 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 살균 및 개인위생 요령을 설

명하는 표지판을 게시하십시오. 
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17. 실외 팬이나 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 

18. "현장"모니터/코디네이터를 지정하여 실외 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 

 

사목적 지시 사항 

1.  세례성사는 미사와는 따로 집행하도록 권장됩니다. 그러나 사목적으로 필요한 경우 미사 중에 

허용됩니다. 

2.  사제/부제는 말씀의 전례를 포함하여 세례식 전체 전례를 집행하는 동안 안면 마스크와 안면 보

호대를 착용해야 합니다. 

3.  어린이의 영접 예식은 대부모를 포함한 직계 가족이 앞줄에 앉은 상태에서 진행될 수 있습니다. 

다른 모든 사람은 할당 된 좌석에서 6 피트 물리적 거리를 준수해야합니다. 

4.  세례 초와 하얀 세례포는 전례 안에서 필요할 때까지 가족이 보관하고 있어야 합니다. 

5.  축복을 준비하기 위해 물이 담긴 주전자/물통을 탁자 위에 놓습니다. 

6.  사제/부제는 아이의 앞이마 위에 십자가 표시를 해서는 안 됩니다. 오히려 사목자는 아이의 머

리 위쪽에 십자가의 표시를 해야 합니다. 

7.  부모는 자녀의 이마에 십자가 표시를 하는 예식에 초대될 수 있으며, 부모의 재량에 따라 대부

모도 똑같이 할 수 있습니다. 

8.  세례 대상자의 기름 부음은 생략 할 수 있습니다. 사제나 부제는 아이를 위해 다음과 같이 기도 

할 수 있습니다. “세세에 영원히 살아계시고 다스리시는 우리 주 그리스도의 권능 안에서 힘을 

얻으시기 바랍니다.” 기름 부음이 생략되지 않은 경우, 사제 나 집사는 면봉으로 세례 대상자에

게 기름을 바르고 세례성사 후에 면봉을 적절히 처리해야합니다. 

9.  적당한 시간에 물 주전자/용기에 있는 물을 축복하십시오. 가족을 세례를 받을 장소로 초대합니

다. 가족을 앞으로 초대하기 전에 사제/부제는 안면 마스크를 착용해야 합니다. 세례를 받을 때 

삼위일체의 형식을 사용하면서 물 주전자/용기에서 아이의 이마 바로 위에 물을 붓습니다. 

10. 세례성사의 전례가 끝난 후 남은 물을 성수반 또는 땅에 적절하게 폐기하십시오. 

11. 세례식이 끝난 후 가족에게 자리로 돌아가라고 권유합니다. 

12. 세례식 후 머리의 면류관에 솜으로 크리스마스 성유로 기름 부음을 완료하십시오. 세례성사 후 

면봉을 적절하게 폐기하십시오. 같은 전례에서 한 번 이상의 세례성사를 행하는 경우, 각 기름 

부을 때마다 새 면봉을 사용해야합니다. 

13. 흰 예복을 입고 있는 동안 별도의 세례복이나 영대가 제공되어 진다면, 사제/부제가 함께 기도

를 봉헌하는 동안 가족은 그 옷을 아이에게 입힙니다. 

14. 대부분의 아이들은 세례를 받을 때 흰색 세례 가운을 입기 때문에 세례 복의 착용은 생략 할 

수 있습니다. 

15. 대부모에게 그 위치에서 세례용 초를 가져와 부활초 가까이 접근하도록 초대합니다. 두 개의 초 
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모두 실내에서 켜질 수 있습니다. 사제/부제가 함께 기도를 봉헌하는 동안, 새로이 세례를 받은 

아이 가까이에서 세례초를 밝힌 후 대부모는 자신들의 자리로 돌아 가야합니다.  

16. 이때 귀와 입에 대한 기도를 포함하여 에파타 예식은 생략하십시오. 

17. 마침 기도를 하기 전에 멀리 떨어져서 어머니와 아버지를 축복하십시오. 

18. 사진 촬영은 아이, 부모 및 대부모와 함께 전례 직후 잠깐 허용 될 수 있습니다. 사제/부제는 6 

피트 간격을 유지하여 사진 촬영에 초대받을 수 있습니다. 

19. 꽃을 제대 위가 아니라 주변에 두십시오. 

20. 세례성사 전, 성사 도중 및 성사 후에 손님 사이의 모든 신체적 접촉을 피하십시오. 악수 없음; 

포옹 없음; 또는 개인적인 축복 없음. 

 

 

견진성사 

 

물리적 공간 

실내 

1.  참석자가 실내 공간에 대한 점유율 요구 사항의 25%를 초과하지 않도록 합니다. 

2.  같은 가정에 거주하는 참석자를 제외한 모든 참석자 간에 최소 6 피트의 사회적 거리를 유지하

십시오. 

3.  2 세 이하를 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크를 착용해야합니다. 

4.  건물의 입구와 출구를 명확하게 표시하여 항상 6피트 간격이 유지되도록 합니다. 각 전례 사이

에 신자들의 혼잡을 방지합니다. 

5.  바닥, 벽, 문 또는 복도 등에 6피트 간격으로 테이핑을 하거나 게시하여 이동의 흐름을 표시합

니다. 

6.  항상 6피트의 물리적 거리를 유지하도록 신자석/좌석을 표시하십시오. 

7.  참석자 간격이 더 남아 있다면 다른 모든 신자석을 활용합니다. 

8.  신자석, 문 및 문손잡이를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용 되어진 모든 표면을 청소하고 소

독하기 위해 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당합니다. 

9.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 교회, 본당 홀 또는 화장실을 포함하여 매번 전례에 

사용되어지는 건물을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

10. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

11. 문이 열렸을 때 직원이나 자원 봉사자가 교회/본당 홀에 항상 상주하도록 합니다. 

12. 환기 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 창문, 문 등을 열어 가능한 한 실외 공기 순환

을 늘리십시오. 어떤 종류의 팬도 허용되지 않습니다. 
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13. 눈에 잘 띄는 위치(예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기 요

구 사항을 상기시킵니다. 

14. 모든 화장실에 적절한 손씻기, 살균 및 개인위생 방법을 설명하는 표지판을 설치하십시오. 

15. "현장" 모니터/코디네이터를 지명하여 실내의 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니

터링 되고 시행되도록 합니다. 

 

실외 

본당은 날씨가 허락하는 한 실외에서의 세례성사를 계속할 수 있습니다. 

1.  실외에서의 전례 중에 신자들의 안전을 최대한 보장하기 위해 충분한 현장 보안을 제공합니다. 

안내자는 두 가지 기능을 함께 제공할 수 없습니다. 

2.  응급 상황 발생 시 충분한 물을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자를 지정합

니다. 필요한 경우, 안내자/자원 봉사자가 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지하고 있는지 

확인하십시오. 

3.  실외 좌석의 간격이 6피트 떨어져 있는지 확인하고 이 요구 사항이 엄격하게 적용되어져 있는

지 확인합니다. 전례 시작 시 참석자들에게 좌석을 이동하거나 재편성해서는 안 된다고 조언하

십시오. 

4.  본당 주차장은 오로지 신자들의 좌석과 간격에 대해서만 허용이 됩니다. 전례 참석자들은 미사

에 참석하거나 영성체를 모시는 동안 차량에 머무를 수 없습니다. 

5.  가능하면 필요할 때 실외 물 분무 시스템 또는 상업용 프로판 히터를 제공합니다. 건물 처마에 

영구적으로 부착 할 수 있는 PVC 배관 또는 적절한 고무호스를 사용합니다. 휴대용 캐노피, 텐

트, Eazy-Ups 등에 연무 시스템을 부착하지 마십시오. 가정용/단일 공간용 히터를 사용하지 마

십시오. 

6.  같은 가정에서 거주하는 참석자를 제외하고 모든 참석자 사이에 최소 6피트 간격을 유지하고 

의자/좌석 간격을 6피트 간격으로 유지합니다. 앉을 때 벤치를 사용하는 경우 좌석 공간을 6피

트 간격으로 테이핑하여 교회 의자처럼 표시하여 모든 좌석이 평평한 표면에 배치되도록 합니

다. 

7.  2세 이하의 아이들을 제외하고 모든 참석자가 얼굴 마스크를 항상 착용해야합니다. 

8.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 실외 서비스 중에 사용되는 의자, 테이블, 벤치 또는 

기타 단단한 표면을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

9.  청소 및 소독을 위해 실외의 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당하십시오. 

10. 안전 콘, 가드 로프 또는 컬러 안전 테이프 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 신호 표지판, 삼

발이, 기타 고정 장치를 사용 가능한 장소에 6피트 간격으로 테이프로 찍거나 게시하여 실외 지

역에 교통의 흐름을 표시합니다. 

11. 다른 모든 공간을 닫거나 표시하여 6피트 간격을 확보하도록 주차 공간을 구성합니다. 
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12. 가능하면 야외 이동용 화장실을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 모

니터링하고 사용한 후에는 매번 철저히 소독해야합니다. 

13. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

14. 태양 캐노피, 휴대용 텐트, Easy-Ups 또는 이와 유사한 휴대용 머리 위의 보호 장치를 설치하

십시오. 이러한 종류의 둘러싸는 장치들은 충분한 공기 순환을 위해 적어도 두면이 열려 있어야

합니다. 모든 설치가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 

15. 눈에 잘 띄는 위치 (예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기의 

요건을 상기시킵니다. 넘어 지거나 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이

십시오. 

16. 사용 되어진 이동용 장치를 포함한 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 살균 및 개인위생 요령을 설

명하는 표지판을 게시하십시오. 

17. 실외 팬이나 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 

18. "현장"모니터/코디네이터를 지정하여 실외 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 

 

사목적 지시 사항 

1.  견진성사는 미사 중에 거행하도록 권장되어집니다. 그러나 사목적 필요가 있는 경우, 견진성사

는 미사와는 별개로 거행 할 수 있습니다. 

2.  글로리아를 생략하는 것을 제외하고 실내 미사를 위한 사목적 지침을 따르십시오. 성수 뿌리기 

예식을 참회 예식으로 교체하십시오. 

3.  후보자와 증인을 포함한 모든 참석자는 항상 마스크를 착용해야 합니다. 후보자, 증인 및 사회

자 간의 긴밀한 접촉 가능성을 감안할 때 좌석에 앉기 전에 모든 참석자의 온도를 확인하는 것

이 좋습니다. 

4.  사제/부제는 성찬례를 포함하여 전체 견진성사를 집전하는 동안 안면 마스크와 안면 보호대를 

착용해야 합니다. 

5.  미사 시작 전에 후보자와 증인을 앉히십시오.; 어떠한 입장 행렬에도 후보자 및 증인을 포함시

키지 마십시오. 

6.  제대를 향한 입장 행렬을 위해 최단 경로를 선택합니다. 긴 중앙 통로 또는 신자들이 앉아 있는 

가운데를 통과하는 행렬은 피하십시오.  

7.  후보자와 증인이 6피트 사회적 거리를 준수하는지 확인합니다. 같은 가정에 거주하지 않는 한 

후보자와 증인을 나란히 앉히지 마십시오. 

8.  기름 부음 받는 행렬을 위해 중앙 통로 내에 한 줄을 만드십시오. 견진 예식을 위해 주교/사제

에게 접근할 때 후보자와 증인 간에 6 피트 간격을 유지합니다. 

9.  후보자는 복음 후에 주교/사제 앞에 호명되어져 나옵니다. 주교나 그의 피지명인이 주례를 하는 
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경우, 사제 또는 그의 피지 피지명인이 후보자를 호명합니다. 만일 사제 또는 그의 피지명인이 

주례를 하는 경우, 후보자는 본당 DCM 또는 CCM에서 발표 할 수 있습니다. 

10. 주교/사제에게 다다르면 증인을 후보자의 한쪽 편으로 항상 6피트 간격을 유지하여 서게 합니

다. 그런 다음 증인에게 후보자를 향하여 돌아서서 대면하도록 요청하십시오. 현재 상황에서는 

증인이 후보자의 오른쪽 어깨에 오른손을 얹는 것은 허용되지 않습니다. 

11. 주교/사제가 읽을 수 있도록 후보자에게 자신의 견진 카드를 쥐고 있도록 지시합니다. 기름 부

음 받는 예식 후, 새로이 견진성사를 받은 사람은 견진 카드를 소유하도록 합니다. 

12. 주교/사제는 크리스마 성유에 면봉을 담그고 후보자의 이마에 기름을 바르면서 후보자에게 견진

성사를 집전합니다. 면봉은 나중에 적절하게 폐기 할 수 있도록 용기에 넣어두어야 합니다. 후

보자 한 명당 하나의 면봉만 사용할 수 있습니다. 

13. 원할 경우, 주교/사제 옆에 허리 높이의 테이블/TV 트레이를 놓고 크리스마 성유와 면봉을 놓을 

수 있습니다. 주교/사제는 두 개의 그릇/용기를 사용할 수 있습니다. 하나는 사용 된 것과 다른 

하나는 사용하지 않은 면봉을 위한 것으로, 별도의 도움 없이 직접 회수 할 수 있습니다. 

14. 새로이 견진성사를 받은 이와 증인은 기름 부음 받는 예식 후 6피트의 사회적 거리두기를 지키

면서 각자의 자리로 돌아가도록 지시합니다. 

15. 기름 부음 받은 후에는 신체적 접촉 없이 평화의 인사를 하도록 하십시오. 악수, 포옹 등은 없

습니다. 

16. 입장, 기름 부음 받는 예식 동안, 영성체 및 퇴장 때에 악기의 사용을 허용합니다. 음악은 연주

자에 의해 제공되거나 이전에 녹음된 것과 방송된 것을 제공할 수 있습니다. 

17. 현재 어떠한 종류의 선창자, 합창단 또는 공동체의 노래도 허용되지 않습니다. 그러나 이전에 

녹음 된 찬송가는 방송 될 수 있습니다. 

18. 비말을 생성하는 목관 악기나 금관 악기를 제외한 악기는 허용합니다. 

19. 꽃은 제대 주변에 놓아두는 것은 허용이 되나 제대 위에 두는 것은 허용되지 않습니다. 

20. 견진성사 전, 도중 및 후에 손님들 간의 모든 신체적 접촉을 피하십시오. 악수, 포옹 금지 등 

21. 현재 COVID 상황으로 인해 주교/사제/부제는 견진 미사 이후 사진 촬영이 불가능합니다. 
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고해성사 

 

물리적 공간 

실내 

1.  참석자가 실내 공간에 대한 점유율 요구 사항의 25%를 초과하지 않도록 합니다. 

2.  같은 가정에 거주하는 참석자를 제외한 모든 참석자 간에 최소 6 피트의 사회적 거리를 유지하

십시오. 

3.  2 세 이하를 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크를 착용해야합니다. 

4.  건물의 입구와 출구를 명확하게 표시하여 항상 6피트 간격이 유지되도록 합니다. 각 전례 사이

에 신자들의 혼잡을 방지합니다. 

5.  바닥, 벽, 문 또는 복도 등에 6피트 간격으로 테이핑을 하거나 게시하여 이동의 흐름을 표시합

니다. 

6.  항상 6피트의 물리적 거리를 유지하도록 신자석/좌석을 표시하십시오. 

7.  참석자 간격이 더 남아 있다면 다른 모든 신자석을 활용합니다. 

8.  신자석, 문 및 문손잡이를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용 되어진 모든 표면을 청소하고 소

독하기 위해 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당합니다. 

9.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 교회, 본당 홀 또는 화장실을 포함하여 매번 전례에 

사용되어지는 건물을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

10. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

11. 문이 열렸을 때 직원이나 자원 봉사자가 교회/본당 홀에 항상 상주하도록 합니다. 

12. 환기 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 창문, 문 등을 열어 가능한 한 실외 공기 순환

을 늘리십시오. 어떤 종류의 팬도 허용되지 않습니다. 

13. 눈에 잘 띄는 위치(예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기 요

구 사항을 상기시킵니다. 

14. 모든 화장실에 적절한 손씻기, 살균 및 개인위생 방법을 설명하는 표지판을 설치하십시오. 

15. "현장" 모니터/코디네이터를 지명하여 실내의 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니

터링 되고 시행되도록 합니다. 

 

실외 

본당은 날씨가 허락하는 한 실외에서의 고백성사를 계속할 수 있습니다. 

1.  실외에서의 전례 중에 신자들의 안전을 최대한 보장하기 위해 충분한 현장 보안을 제공합니다. 

안내자는 두 가지 기능을 함께 제공할 수 없습니다. 

2.  응급 상황 발생 시 충분한 물을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자를 지정합
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니다. 필요한 경우, 안내자/자원 봉사자가 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지하고 있는지 

확인하십시오. 

3.  실외 좌석의 간격이 6피트 떨어져 있는지 확인하고 이 요구 사항이 엄격하게 적용되어져 있는

지 확인합니다. 전례 시작 시 참석자들에게 좌석을 이동하거나 재편성해서는 안 된다고 조언하

십시오. 

4.  본당 주차장은 오로지 신자들의 좌석과 간격에 대해서만 허용이 됩니다. 전례 참석자들은 미사

에 참석하거나 영성체를 모시는 동안 차량에 머무를 수 없습니다. 

5.  가능하면 필요할 때 실외 물 분무 시스템 또는 상업용 프로판 히터를 제공합니다. 건물 처마에 

영구적으로 부착 할 수 있는 PVC 배관 또는 적절한 고무호스를 사용합니다. 휴대용 캐노피, 텐

트, Eazy-Ups 등에 연무 시스템을 부착하지 마십시오. 가정용/단일 공간용 히터를 사용하지 마

십시오. 

6.  같은 가정에서 거주하는 참석자를 제외하고 모든 참석자 사이에 최소 6피트 간격을 유지하고 

의자/좌석 간격을 6피트 간격으로 유지합니다. 앉을 때 벤치를 사용하는 경우 좌석 공간을 6피

트 간격으로 테이핑하여 교회 의자처럼 표시하여 모든 좌석이 평평한 표면에 배치되도록 합니

다. 

7.  2세 이하의 아이들을 제외하고 모든 참석자가 얼굴 마스크를 항상 착용해야합니다. 

8.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 실외 서비스 중에 사용되는 의자, 테이블, 벤치 또는 

기타 단단한 표면을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

9.  청소 및 소독을 위해 실외의 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당하십시오. 

10. 안전 콘, 가드 로프 또는 컬러 안전 테이프 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 신호 표지판, 삼

발이, 기타 고정 장치를 사용 가능한 장소에 6피트 간격으로 테이프로 찍거나 게시하여 실외 지

역에 교통의 흐름을 표시합니다. 

11. 다른 모든 공간을 닫거나 표시하여 6피트 간격을 확보하도록 주차 공간을 구성합니다. 

12. 가능하면 야외 이동용 화장실을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 모

니터링하고 사용한 후에는 매번 철저히 소독해야합니다. 

13. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

14. 태양 캐노피, 휴대용 텐트, Easy-Ups 또는 이와 유사한 휴대용 머리 위의 보호 장치를 설치하

십시오. 이러한 종류의 둘러싸는 장치들은 충분한 공기 순환을 위해 적어도 두면이 열려 있어야

합니다. 모든 설치가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 

15. 눈에 잘 띄는 위치 (예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기의 

요건을 상기시킵니다. 넘어 지거나 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이

십시오. 

16. 사용 되어진 이동용 장치를 포함한 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 살균 및 개인위생 요령을 설

명하는 표지판을 게시하십시오. 



16 

 

17. 실외 팬이나 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 

18. "현장"모니터/코디네이터를 지정하여 실외 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 

 

사목적 지시 사항 

1.  선택된 장소가 통풍이 잘되는 확인하여 교회/본당 홀에서 최적의 위치 또는 고백성사를 베푸는 

내부 지정 위치를 결정합니다. 

2.  선택한 공간에 필요하다면 고백자와 사제 사이에 불침투성 물리적 장벽을 설치하십시오. 

3.  고백성사가 교회가 아닌 다른 내부 장소에서 행해진다면 고백자가 교회로 돌아와 개인 기도를 

할 수 있도록 허용해주십시오. 

4.  고백자들에게 그들과 사제 사이의 악수, 포옹, 키스 등과 같은 신체적 접촉을 자제하도록 상기

시킵니다. 

5.  고백성사를 위한 시간과 장소를 결정하십시오. 원하는 경우 약속을 잡으십시오. 

6.  사생활을 보장하기 위해 고백자들 사이에 최소 10피트 간격을 유지하십시오. 

7.  고백성사는 고백자 한 명당 10분을 초과하지 않도록 하여 각각의 고백성사 사이에 소독을 위한 

충분한 시간을 확보하십시오. 

8.  참석자들에게 현 상화에서는 교회 내에서 종교적 이미지를 만지거나 키스하지 않도록 요청하십

시오. 종교적 이미지 앞에는 이미지를 만져서는 안 된다는 안내 표시를 하십시오. 

9.  봉헌대에 촛불을 켜는 것을 허용합니다. 

10. 꽃은 제대 주변에 놓아두는 것은 허용이 되나 제대 위에 두는 것은 허용되지 않습니다. 
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혼배성사 

 

물리적 공간 

실내 

1.  참석자가 실내 공간에 대한 점유율 요구 사항의 25%를 초과하지 않도록 합니다. 

2.  같은 가정에 거주하는 참석자를 제외한 모든 참석자 간에 최소 6 피트의 사회적 거리를 유지하

십시오. 

3.  2 세 이하를 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크를 착용해야합니다. 

4.  건물의 입구와 출구를 명확하게 표시하여 항상 6피트 간격이 유지되도록 합니다. 각 전례 사이

에 신자들의 혼잡을 방지합니다. 

5.  바닥, 벽, 문 또는 복도 등에 6피트 간격으로 테이핑을 하거나 게시하여 이동의 흐름을 표시합

니다. 

6.  항상 6피트의 물리적 거리를 유지하도록 신자석/좌석을 표시하십시오. 

7.  참석자 간격이 더 남아 있다면 다른 모든 신자석을 활용합니다. 

8.  신자석, 문 및 문손잡이를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용 되어진 모든 표면을 청소하고 소

독하기 위해 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당합니다. 

9.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 교회, 본당 홀 또는 화장실을 포함하여 매번 전례에 

사용되어지는 건물을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

10. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

11. 문이 열렸을 때 직원이나 자원 봉사자가 교회/본당 홀에 항상 상주하도록 합니다. 

12. 환기 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 창문, 문 등을 열어 가능한 한 실외 공기 순환

을 늘리십시오. 어떤 종류의 팬도 허용되지 않습니다. 

13. 눈에 잘 띄는 위치(예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기 요

구 사항을 상기시킵니다. 

14. 모든 화장실에 적절한 손씻기, 살균 및 개인위생 방법을 설명하는 표지판을 설치하십시오. 

15. "현장" 모니터/코디네이터를 지명하여 실내의 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니

터링 되고 시행되도록 합니다. 

 

실외 

본당은 날씨가 허락하는 한 실외에서의 혼배성사를 계속할 수 있습니다. 

1.  실외에서의 전례 중에 신자들의 안전을 최대한 보장하기 위해 충분한 현장 보안을 제공합니다. 

안내자는 두 가지 기능을 함께 제공할 수 없습니다. 

2.  응급 상황 발생 시 충분한 물을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자를 지정합
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니다. 필요한 경우, 안내자/자원 봉사자가 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지하고 있는지 

확인하십시오. 

3.  실외 좌석의 간격이 6피트 떨어져 있는지 확인하고 이 요구 사항이 엄격하게 적용되어져 있는

지 확인합니다. 전례 시작 시 참석자들에게 좌석을 이동하거나 재편성해서는 안 된다고 조언하

십시오. 

4.  본당 주차장은 오로지 신자들의 좌석과 간격에 대해서만 허용이 됩니다. 전례 참석자들은 미사

에 참석하거나 영성체를 모시는 동안 차량에 머무를 수 없습니다. 

5.  가능하면 필요할 때 실외 물 분무 시스템 또는 상업용 프로판 히터를 제공합니다. 건물 처마에 

영구적으로 부착 할 수 있는 PVC 배관 또는 적절한 고무호스를 사용합니다. 휴대용 캐노피, 텐

트, Eazy-Ups 등에 연무 시스템을 부착하지 마십시오. 가정용/단일 공간용 히터를 사용하지 마

십시오. 

6.  같은 가정에서 거주하는 참석자를 제외하고 모든 참석자 사이에 최소 6피트 간격을 유지하고 

의자/좌석 간격을 6피트 간격으로 유지합니다. 앉을 때 벤치를 사용하는 경우 좌석 공간을 6피

트 간격으로 테이핑하여 교회 의자처럼 표시하여 모든 좌석이 평평한 표면에 배치되도록 합니

다. 

7.  2세 이하의 아이들을 제외하고 모든 참석자가 얼굴 마스크를 항상 착용해야합니다. 

8.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 실외 서비스 중에 사용되는 의자, 테이블, 벤치 또는 

기타 단단한 표면을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

9.  청소 및 소독을 위해 실외의 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당하십시오. 

10. 안전 콘, 가드 로프 또는 컬러 안전 테이프 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 신호 표지판, 삼

발이, 기타 고정 장치를 사용 가능한 장소에 6피트 간격으로 테이프로 찍거나 게시하여 실외 지

역에 교통의 흐름을 표시합니다. 

11. 다른 모든 공간을 닫거나 표시하여 6피트 간격을 확보하도록 주차 공간을 구성합니다. 

12. 가능하면 야외 이동용 화장실을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 모

니터링하고 사용한 후에는 매번 철저히 소독해야합니다. 

13. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

14. 태양 캐노피, 휴대용 텐트, Easy-Ups 또는 이와 유사한 휴대용 머리 위의 보호 장치를 설치하

십시오. 이러한 종류의 둘러싸는 장치들은 충분한 공기 순환을 위해 적어도 두면이 열려 있어야

합니다. 모든 설치가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 

15. 눈에 잘 띄는 위치 (예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기의 

요건을 상기시킵니다. 넘어 지거나 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이

십시오. 

16. 사용 되어진 이동용 장치를 포함한 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 살균 및 개인위생 요령을 설

명하는 표지판을 게시하십시오. 
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17. 실외 팬이나 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 

18. "현장"모니터/코디네이터를 지정하여 실외 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 

 

사목적 지시 사항 

1.  혼배성사는 미사와는 별개로 밖에서 할 수도 있습니다. 

2.  신부 파티를 위해 제단이 아닌 장소에 결혼식 꽃을 놓아두는 것을 허용합니다. 

3.  요청이 있는 경우 신부 그리고/또는 신랑이 성모상 또는 다른 상상/성화에 꽃을 봉헌할 수 있도

록 허용합니다. 

4.  전례 집전 보조물, 개인적인 결혼식 프로그램 또는 공지 사항을 배포하지 마십시오. 안내자/자

원 봉사자들이 장갑을 끼고서 혼배성사 참석자들이 교회를 나갈 때기도 카드나 결혼식 프로그

램을 배포할 수 있습니다. 

5.  결혼식 행렬을 허용하고 결혼식 파티의 각 구성원 사이에 물리적 간격이 유지되도록 합니다. 

6.  신랑 들러리와 신부 들러리가 따로 걸을 수 있도록 합니다. 대안으로, 신부 파티는 행진보다는 

착석을 선택할 수 있습니다. 

7.  요청이 있을 경우, 신부 그리고/또는 신랑이 그녀의/그의 부모와 함께 입장하도록 합니다. 

8.  전례가 진행되는 동안 두 증인은 각자의 자리에 머물도록 하십시오. 

9.  현재 어떠한 종류의 선창자, 합창단 또는 공동체의 노래도 허용되지 않습니다. 그러나 이전에 

녹음 된 찬송가는 방송 될 수 있습니다. 

10. 비말을 생성하는 목관 악기나 금관 악기를 제외한 악기는 허용합니다. 

11. 사제나 부제는 결혼식 축복을 포함하여 서약을 받을 때에 항상 신부와 신랑으로부터 6피트의 

물리적 거리를 유지하도록 지시합니다. 

12. 결혼 반지와 결혼 증표/동전은 제대 가까이에 위치한 작은 테이블 위에 준비된 쟁반에 놓아둡니

다. 사제는 적당한 시간에 반지와 증표를 테이블에서 축성합니다. 그 뒤 적당한 시간에 반지와 

증표를 신랑과 신부에게 줍니다. 신랑과 신부는 반지를 교환합니다. 그리고 결혼 증표의 경우에

는 쟁반에 다시 담아서 제대 옆의 작은 테이블에 돌려놓습니다. 

13. 밧줄 또는 미사포의 예절은 적절한 예방 조치를 취하면서 의식에 포함시킬 수 있습니다. 

14. 신부와 신랑을 제외하고 평화의 인사를 생략하십시오. 

15. 성체성사를 위한 사목 지침에 따라 성체를 나누어주십시오. 

16. 안내자가 사회적 거리두기 요구 사항에 따라 참석자의 퇴장을 관리하도록 합니다. 

17. 예식이 끝났을 때 결혼식 사진을 허용합니다. 10분 이상 걸리는 사진에 10명 이상이 모이지 않

도록 하십시오. 

18. 사진사 나 비디오 작가는 항상 교회 참석자들과 적절한 사회적 거리를 유지해야합니다. 

19. 사진사/비디오 작가에게 항상 안면 마스크를 착용하도록 지시하십시오. 
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20. 군중의 관리를 확실히 하기 위하여 의식 전 충분한 시간에 도착하여 교회/본당 홀의 문이 열릴 

때 항상 직원이나 자원 봉사자가 상주하고 있어야 합니다. 

21. 참석자들에게 현 상황에서는 교회 내에서 종교적 이미지를 만지거나 키스하지 않도록 요청하십

시오. 종교적 이미지 앞에는 이미지를 만져서는 안 된다는 안내 표시를 하십시오. 

 

 

성체현시 

 

물리적 공간 

실내 

1.  참석자가 실내 공간에 대한 점유율 요구 사항의 25%를 초과하지 않도록 합니다. 

2.  같은 가정에 거주하는 참석자를 제외한 모든 참석자 간에 최소 6 피트의 사회적 거리를 유지하

십시오. 

3.  2 세 이하를 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크를 착용해야합니다. 

4.  건물의 입구와 출구를 명확하게 표시하여 항상 6피트 간격이 유지되도록 합니다. 각 전례 사이

에 신자들의 혼잡을 방지합니다. 

5.  바닥, 벽, 문 또는 복도 등에 6피트 간격으로 테이핑을 하거나 게시하여 이동의 흐름을 표시합

니다. 

6.  항상 6피트의 물리적 거리를 유지하도록 신자석/좌석을 표시하십시오. 

7.  참석자 간격이 더 남아 있다면 다른 모든 신자석을 활용합니다. 

8.  신자석, 문 및 문손잡이를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용 되어진 모든 표면을 청소하고 소

독하기 위해 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당합니다. 

9.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 교회, 본당 홀 또는 화장실을 포함하여 매번 전례에 

사용되어지는 건물을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

10. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

11. 문이 열렸을 때 직원이나 자원 봉사자가 교회/본당 홀에 항상 상주하도록 합니다. 

12. 환기 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 창문, 문 등을 열어 가능한 한 실외 공기 순환

을 늘리십시오. 어떤 종류의 팬도 허용되지 않습니다. 

13. 눈에 잘 띄는 위치(예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기 요

구 사항을 상기시킵니다. 

14. 모든 화장실에 적절한 손씻기, 살균 및 개인위생 방법을 설명하는 표지판을 설치하십시오. 

15. "현장" 모니터/코디네이터를 지명하여 실내의 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니

터링 되고 시행되도록 합니다. 
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실외 

본당은 날씨가 허락하는 한 실외에서의 성체현시를 계속할 수 있습니다. 

1.  실외에서의 전례 중에 신자들의 안전을 최대한 보장하기 위해 충분한 현장 보안을 제공합니다. 

안내자는 두 가지 기능을 함께 제공할 수 없습니다. 

2.  응급 상황 발생 시 충분한 물을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자를 지정합

니다. 필요한 경우, 안내자/자원 봉사자가 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지하고 있는지 

확인하십시오. 

3.  실외 좌석의 간격이 6피트 떨어져 있는지 확인하고 이 요구 사항이 엄격하게 적용되어져 있는

지 확인합니다. 전례 시작 시 참석자들에게 좌석을 이동하거나 재편성해서는 안 된다고 조언하

십시오. 

4.  본당 주차장은 오로지 신자들의 좌석과 간격에 대해서만 허용이 됩니다. 전례 참석자들은 미사

에 참석하거나 영성체를 모시는 동안 차량에 머무를 수 없습니다. 

5.  가능하면 필요할 때 실외 물 분무 시스템 또는 상업용 프로판 히터를 제공합니다. 건물 처마에 

영구적으로 부착 할 수 있는 PVC 배관 또는 적절한 고무호스를 사용합니다. 휴대용 캐노피, 텐

트, Eazy-Ups 등에 연무 시스템을 부착하지 마십시오. 가정용/단일 공간용 히터를 사용하지 마

십시오. 

6.  같은 가정에서 거주하는 참석자를 제외하고 모든 참석자 사이에 최소 6피트 간격을 유지하고 

의자/좌석 간격을 6피트 간격으로 유지합니다. 앉을 때 벤치를 사용하는 경우 좌석 공간을 6피

트 간격으로 테이핑하여 교회 의자처럼 표시하여 모든 좌석이 평평한 표면에 배치되도록 합니

다. 

7.  2세 이하의 아이들을 제외하고 모든 참석자가 얼굴 마스크를 항상 착용해야합니다. 

8.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 실외 서비스 중에 사용되는 의자, 테이블, 벤치 또는 

기타 단단한 표면을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

9.  청소 및 소독을 위해 실외의 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당하십시오. 

10. 안전 콘, 가드 로프 또는 컬러 안전 테이프 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 신호 표지판, 삼

발이, 기타 고정 장치를 사용 가능한 장소에 6피트 간격으로 테이프로 찍거나 게시하여 실외 지

역에 교통의 흐름을 표시합니다. 

11. 다른 모든 공간을 닫거나 표시하여 6피트 간격을 확보하도록 주차 공간을 구성합니다. 

12. 가능하면 야외 이동용 화장실을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 모

니터링하고 사용한 후에는 매번 철저히 소독해야합니다. 

13. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

14. 태양 캐노피, 휴대용 텐트, Easy-Ups 또는 이와 유사한 휴대용 머리 위의 보호 장치를 설치하

십시오. 이러한 종류의 둘러싸는 장치들은 충분한 공기 순환을 위해 적어도 두면이 열려 있어야

합니다. 모든 설치가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 
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15. 눈에 잘 띄는 위치 (예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기의 

요건을 상기시킵니다. 넘어 지거나 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이

십시오. 

16. 사용 되어진 이동용 장치를 포함한 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 살균 및 개인위생 요령을 설

명하는 표지판을 게시하십시오. 

17. 실외 팬이나 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 

18. "현장"모니터/코디네이터를 지정하여 실외 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 

 

사목적 지시 사항 

1.  개인이나 가족의 성체에 대한 찬양을 위해 교회를 개장 할 수 있는 날짜와 시간을 공시합니다. 

2.  현재 단체 기도나 단체 찬양을 위한 모임은 허용되지 않습니다. 

3.  축복이 성체현시에 포함되어 있는 경우 반드시 사제 또는 부제가 주례해야 합니다. 

4.  현재 향은 허용되지 않습니다. 

5.  요청이 있을 경우 개인적인/사적인 기도 시간을 30분으로 제한하는 간판을 게시합니다. 

6.  참석자들에게 현 상황에서는 교회 내에서 종교적 이미지를 만지거나 키스하지 않도록 요청하십

시오. 종교적 이미지 앞에는 이미지를 만져서는 안 된다는 안내 표시를 하십시오. 

7.  봉헌 대에서 촛불을 켜는 것을 허용합니다.. 

8.  꽃은 제대 주변에 놓아두는 것은 허용이 되나 제대 위에 두는 것은 허용되지 않습니다. 

개인 신심 행위 

 

물리적 공간 

실내 

1.  참석자가 실내 공간에 대한 점유율 요구 사항의 25%를 초과하지 않도록 합니다. 

2.  같은 가정에 거주하는 참석자를 제외한 모든 참석자 간에 최소 6 피트의 사회적 거리를 유지하

십시오. 

3.  2 세 이하를 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크를 착용해야합니다. 

4.  건물의 입구와 출구를 명확하게 표시하여 항상 6피트 간격이 유지되도록 합니다. 각 전례 사이

에 신자들의 혼잡을 방지합니다. 

5.  바닥, 벽, 문 또는 복도 등에 6피트 간격으로 테이핑을 하거나 게시하여 이동의 흐름을 표시합

니다. 

6.  항상 6피트의 물리적 거리를 유지하도록 신자석/좌석을 표시하십시오. 

7.  참석자 간격이 더 남아 있다면 다른 모든 신자석을 활용합니다. 
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8.  신자석, 문 및 문손잡이를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용 되어진 모든 표면을 청소하고 소

독하기 위해 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당합니다. 

9.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 교회, 본당 홀 또는 화장실을 포함하여 매번 전례에 

사용되어지는 건물을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

10. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

11. 문이 열렸을 때 직원이나 자원 봉사자가 교회/본당 홀에 항상 상주하도록 합니다. 

12. 환기 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 창문, 문 등을 열어 가능한 한 실외 공기 순환

을 늘리십시오. 어떤 종류의 팬도 허용되지 않습니다. 

13. 눈에 잘 띄는 위치(예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기 요

구 사항을 상기시킵니다. 

14. 모든 화장실에 적절한 손씻기, 살균 및 개인위생 방법을 설명하는 표지판을 설치하십시오. 

15. "현장" 모니터/코디네이터를 지명하여 실내의 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니

터링 되고 시행되도록 합니다. 

 

실외 

본당은 날씨가 허락하는 한 실외에서의 개인 신심 행위를 계속할 수 있습니다. 

1.  실외에서의 전례 중에 신자들의 안전을 최대한 보장하기 위해 충분한 현장 보안을 제공합니다. 

안내자는 두 가지 기능을 함께 제공할 수 없습니다. 

2.  응급 상황 발생 시 충분한 물을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자를 지정합

니다. 필요한 경우, 안내자/자원 봉사자가 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지하고 있는지 

확인하십시오. 

3.  실외 좌석의 간격이 6피트 떨어져 있는지 확인하고 이 요구 사항이 엄격하게 적용되어져 있는

지 확인합니다. 전례 시작 시 참석자들에게 좌석을 이동하거나 재편성해서는 안 된다고 조언하

십시오. 

4.  본당 주차장은 오로지 신자들의 좌석과 간격에 대해서만 허용이 됩니다. 전례 참석자들은 미사

에 참석하거나 영성체를 모시는 동안 차량에 머무를 수 없습니다. 

5.  가능하면 필요할 때 실외 물 분무 시스템 또는 상업용 프로판 히터를 제공합니다. 건물 처마에 

영구적으로 부착 할 수 있는 PVC 배관 또는 적절한 고무호스를 사용합니다. 휴대용 캐노피, 텐

트, Eazy-Ups 등에 연무 시스템을 부착하지 마십시오. 가정용/단일 공간용 히터를 사용하지 마

십시오. 

6.  같은 가정에서 거주하는 참석자를 제외하고 모든 참석자 사이에 최소 6피트 간격을 유지하고 

의자/좌석 간격을 6피트 간격으로 유지합니다. 앉을 때 벤치를 사용하는 경우 좌석 공간을 6피

트 간격으로 테이핑하여 교회 의자처럼 표시하여 모든 좌석이 평평한 표면에 배치되도록 합니

다. 
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7.  2세 이하의 아이들을 제외하고 모든 참석자가 얼굴 마스크를 항상 착용해야합니다. 

8.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 실외 서비스 중에 사용되는 의자, 테이블, 벤치 또는 

기타 단단한 표면을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

9.  청소 및 소독을 위해 실외의 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당하십시오. 

10. 안전 콘, 가드 로프 또는 컬러 안전 테이프 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 신호 표지판, 삼

발이, 기타 고정 장치를 사용 가능한 장소에 6피트 간격으로 테이프로 찍거나 게시하여 실외 지

역에 교통의 흐름을 표시합니다. 

11. 다른 모든 공간을 닫거나 표시하여 6피트 간격을 확보하도록 주차 공간을 구성합니다. 

12. 가능하면 야외 이동용 화장실을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 모

니터링하고 사용한 후에는 매번 철저히 소독해야합니다. 

13. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

14. 태양 캐노피, 휴대용 텐트, Easy-Ups 또는 이와 유사한 휴대용 머리 위의 보호 장치를 설치하

십시오. 이러한 종류의 둘러싸는 장치들은 충분한 공기 순환을 위해 적어도 두면이 열려 있어야

합니다. 모든 설치가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 

15. 눈에 잘 띄는 위치 (예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기의 

요건을 상기시킵니다. 넘어 지거나 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이

십시오. 

16. 사용 되어진 이동용 장치를 포함한 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 살균 및 개인위생 요령을 설

명하는 표지판을 게시하십시오. 

17. 실외 팬이나 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 

18. "현장"모니터/코디네이터를 지정하여 실외 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 

 

사목적 지시 사항 

1.  개인이나 가족을 위한 개인 기도와 개인 신심 행위를 위해 교회를 개장 할 수 있는 날짜와 시간

을 공시합니다. 

2.  현재 단체 기도나 단체 찬양을 위한 모임은 허용되지 않습니다. 

3.  요청이 있을 경우 개인적인/사적인 기도 시간을 30분으로 제한하는 간판을 게시합니다. 

4.  교회/본당 홀의 문이 열릴 때 항상 직원이나 자원 봉사자가 상주하고 있어야 합니다. 

5.  개인기도 용으로 표시된 지정된 좌석으로 개인을 안내합니다. 

6.  참석자들에게 현 상황에서는 교회 내에서 종교적 이미지를 만지거나 키스하지 않도록 요청하십

시오. 종교적 이미지 앞에는 이미지를 만져서는 안 된다는 안내 표시를 하십시오. 

7.  봉헌 대에서 촛불을 켜는 것을 허용합니다. 

8.  꽃은 제대 주변에 놓아두는 것은 허용이 되나 제대 위에 두는 것은 허용되지 않습니다. 
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장례/하관/매장 

 

물리적 공간 

실내 

1.  참석자가 실내 공간에 대한 점유율 요구 사항의 25%를 초과하지 않도록 합니다. 

2.  같은 가정에 거주하는 참석자를 제외한 모든 참석자 간에 최소 6 피트의 사회적 거리를 유지하

십시오. 

3.  2 세 이하를 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크를 착용해야합니다. 

4.  건물의 입구와 출구를 명확하게 표시하여 항상 6피트 간격이 유지되도록 합니다. 각 전례 사이

에 신자들의 혼잡을 방지합니다. 

5.  바닥, 벽, 문 또는 복도 등에 6피트 간격으로 테이핑을 하거나 게시하여 이동의 흐름을 표시합

니다. 

6.  항상 6피트의 물리적 거리를 유지하도록 신자석/좌석을 표시하십시오. 

7.  참석자 간격이 더 남아 있다면 다른 모든 신자석을 활용합니다. 

8.  신자석, 문 및 문손잡이를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용 되어진 모든 표면을 청소하고 소

독하기 위해 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당합니다. 

9.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 교회, 본당 홀 또는 화장실을 포함하여 매번 전례에 

사용되어지는 건물을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

10. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

11. 문이 열렸을 때 직원이나 자원 봉사자가 교회/본당 홀에 항상 상주하도록 합니다. 

12. 환기 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 창문, 문 등을 열어 가능한 한 실외 공기 순환

을 늘리십시오. 어떤 종류의 팬도 허용되지 않습니다. 

13. 눈에 잘 띄는 위치(예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기 요

구 사항을 상기시킵니다. 

14. 모든 화장실에 적절한 손씻기, 살균 및 개인위생 방법을 설명하는 표지판을 설치하십시오. 

15. "현장" 모니터/코디네이터를 지명하여 실내의 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니

터링 되고 시행되도록 합니다. 

 

실외 

본당은 날씨가 허락하는 한 실외에서의 장례 예식를 계속할 수 있습니다. 

1.  실외에서의 전례 중에 신자들의 안전을 최대한 보장하기 위해 충분한 현장 보안을 제공합니다. 

안내자는 두 가지 기능을 함께 제공할 수 없습니다. 

2.  응급 상황 발생 시 충분한 물을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자를 지정합
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니다. 필요한 경우, 안내자/자원 봉사자가 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지하고 있는지 

확인하십시오. 

3.  실외 좌석의 간격이 6피트 떨어져 있는지 확인하고 이 요구 사항이 엄격하게 적용되어져 있는

지 확인합니다. 전례 시작 시 참석자들에게 좌석을 이동하거나 재편성해서는 안 된다고 조언하

십시오. 

4.  본당 주차장은 오로지 신자들의 좌석과 간격에 대해서만 허용이 됩니다. 전례 참석자들은 미사

에 참석하거나 영성체를 모시는 동안 차량에 머무를 수 없습니다. 

5.  가능하면 필요할 때 실외 물 분무 시스템 또는 상업용 프로판 히터를 제공합니다. 건물 처마에 

영구적으로 부착 할 수 있는 PVC 배관 또는 적절한 고무호스를 사용합니다. 휴대용 캐노피, 텐

트, Eazy-Ups 등에 연무 시스템을 부착하지 마십시오. 가정용/단일 공간용 히터를 사용하지 마

십시오. 

6.  같은 가정에서 거주하는 참석자를 제외하고 모든 참석자 사이에 최소 6피트 간격을 유지하고 

의자/좌석 간격을 6피트 간격으로 유지합니다. 앉을 때 벤치를 사용하는 경우 좌석 공간을 6피

트 간격으로 테이핑하여 교회 의자처럼 표시하여 모든 좌석이 평평한 표면에 배치되도록 합니

다. 

7.  2세 이하의 아이들을 제외하고 모든 참석자가 얼굴 마스크를 항상 착용해야합니다. 

8.  소독 팀이 자기자리에 잘 배치되어 있는지, 실외 서비스 중에 사용되는 의자, 테이블, 벤치 또는 

기타 단단한 표면을 위생 처리하기 위해 예정대로 움직이고 있는지 확인합니다. 

9.  청소 및 소독을 위해 실외의 각 전례 사이에 충분한 시간을 할당하십시오. 

10. 안전 콘, 가드 로프 또는 컬러 안전 테이프 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 신호 표지판, 삼

발이, 기타 고정 장치를 사용 가능한 장소에 6피트 간격으로 테이프로 찍거나 게시하여 실외 지

역에 교통의 흐름을 표시합니다. 

11. 다른 모든 공간을 닫거나 표시하여 6피트 간격을 확보하도록 주차 공간을 구성합니다. 

12. 가능하면 야외 이동용 화장실을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 모

니터링하고 사용한 후에는 매번 철저히 소독해야합니다. 

13. 모든 외부 식수대와 물을 사용하는 야외의 장식물들은 모두 닫습니다. 

14. 태양 캐노피, 휴대용 텐트, Easy-Ups 또는 이와 유사한 휴대용 머리 위의 보호 장치를 설치하

십시오. 이러한 종류의 둘러싸는 장치들은 충분한 공기 순환을 위해 적어도 두면이 열려 있어야

합니다. 모든 설치가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 

15. 눈에 잘 띄는 위치 (예: 입구, 출구, 현관)에 표지판을 설치하여 신자들에게 사회적 거리두기의 

요건을 상기시킵니다. 넘어 지거나 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이

십시오. 

16. 사용 되어진 이동용 장치를 포함한 모든 화장실에 적절한 손 씻기, 살균 및 개인위생 요령을 설

명하는 표지판을 게시하십시오. 
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17. 실외 팬이나 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 

18. "현장"모니터/코디네이터를 지정하여 실외 물리적 공간에 대한 이러한 지침이 엄격하게 모니터링 

되고 시행되도록 합니다. 

 

무덤/매장 예절 

1. 묘지 소유자의 지시에 따라 무덤/매장에 대한 지침을 준수합니다. 

2. 묘지 운영자의 허가에 따라 야외 참석자의 수가 평화의 모후이신 우리의 어머니 묘지의 최

대 인원을 초과하지 않도록 하십시오. 

3. 다른 모든 묘지의 수용 인원 요구 사항을 준수하십시오. 

4. 같은 가정에 거주하는 참석자를 제외한 무덤가에 모여 있는 모든 참석자 간에 최소 6피트의 

사회적 거리를 유지하십시오. 

5. 2세 이하의 사람들을 제외한 모든 참석자가 항상 안면 마스크를 착용해야합니다.  

 

사목적 지시 사항 

장례 서비스 

1.  정상적인 상황에서 수행되는 장례 예식을 따르십시오. 

2.  참석자들에게 현 상황에서는 교회 내에서 종교적 이미지를 만지거나 키스하지 않도록 요청하십

시오. 종교적 이미지 앞에는 이미지를 만져서는 안 된다는 안내 표시를 하십시오. 

3.  현재 어떠한 종류의 선창자, 합창단 또는 공동체의 노래도 허용되지 않습니다. 그러나 이전에 

녹음 된 찬송가는 방송 될 수 있습니다. 

4.  비말을 생성하는 목관 악기나 금관 악기를 제외한 악기는 허용합니다. 

5.  전례 집전 보조물, 추억 카드 그리고 추억록 서명을 무작위로 배포하지 마십시오. 참석자들이 

예식을 마치고 나갈 때 안내자/자원 봉사자들이 장갑을 끼고서 기도 카드를 배포 할 수 있습니

다. 

6.  예식 중 향 사용을 자제하십시오. 성수 예절은 고인을 교회로 받아들일 때와 고별식에 사용할 

수 있습니다. 

7.  장례 예식이 안전한 상태 이상으로 연장되는 것을 방지하기 위해 영성체 후 기도 뒤에 추도 또

는 개인적인 인사말을 위해서는 한 사람을 허용하십시오. 추도자는 말을 할 때 안면 보호대 또

는 안면 마스크를 착용해야 합니다. 

8.  꽃은 제대 주변에 놓아두는 것은 허용이 되나 제대 위에 두는 것은 허용되지 않습니다. 꽃은 가

족/영안실에서 빼내어 무덤으로 옮길 수 있습니다. 

9.  요청이 있을 경우, 봉헌 대에서 촛불을 켜는 것을 허용합니다. 

10. 문이 열렸을 때 직원이나 자원 봉사자가 항상 교회에 상주하도록 합니다. 
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묘지/매장 서비스 

1.  사제/부제/복사/성체 분배자/안내자/자원 봉사자는 무덤에서 예절을 진해하는 동안 계속해서 마

스크와 안면 보호대를 착용해야합니다. 

2.  사제/부제와 유가족 사이에 6피트의 물리적 거리두기를 유지합니다. 

3.  무덤가에서 유가족들 사이에서 봉사하는 동안 모든 신체 접촉을 피하십시오. 악수 없음; 포옹 

없음; 신체적 위안이 없음. 신체의 어느 부분에도 닿는 키스나 개인적인 축복 없음. 

4.  무덤가에서 공기 입자를 생성하는 목관 악기나 금관 악기를 제외한 최대 3개까지의 악기를 허

용합니다. 

5.  전례 집전 보조물, 추억 카드 그리고 추억록 등을 무덤가에서 배포하지 마십시오. 

6.  성수는 고별식 전에 무덤에서 한 번 축복받을 수 있습니다. 

7.  관 위에 있는 동안 십자가를 축복하십시오.; 원할 경우 가족에게 십자가를 전달하는 것을 장례

식 책임자가 처리 할 수 있습니다. 
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