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  PROTOCOLS FOR ASH WEDNESDAY: 
  DISTRIBUTION OF ASHES 
 

 
Physical Spaces 

Indoor 
No Celebration of the Mass is permitted indoors at this time. 
No church building, permanent or temporary, including the parish hall, school 
classrooms, school and parish offices may be used for any Celebration of the Mass, 
except as noted within Pastoral Directives, herein, for the distribution of ashes. 
 

Outdoor 
1. Provide sufficient on-site security, including traffic and pedestrian management, 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 attendance maintains six (6) feet separation between seating, in 
compliance with social distancing requirements, still in effect. Do not allow seating on 
sidewalk or in walkways to ensure safety and security of those present.  

4. Use of parish parking lot is permitted for the seating and spacing of congregants; 
attendees may not remain in vehicles while attending Mass, nor receiving communion or 
Lenten ashes. Carefully balance parking lot seating with the demand for on-site vehicle 
parking; ensure that co-sharing of seating and parking is carefully marked with traffic 
tape, traffic cones or other markers, to avoid any accidents.  

5. 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. 

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

7. Ensure that sanitizing teams are in place and scheduled to sanitize chairs, tables, 
benches, or any other outdoor hard surface, before/after each outdoor service. 

8. Allocate sufficient time between outdoor services for cleaning and disinfecting. 
9. 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. 

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

11. Close all exterior drinking water fountains and any decorative outdoor water elements. 
12. Install canopies, portable tents, Easy-Ups, or similar portable overhead protections if 

deemed practical for weather conditions in the area. Such enclosures must be open for 
full air circulation on at least two sides. Ensure that all installations are securely 
anchored. 
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13. 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. 

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

15. No outdoor fans/air circulation devices are allowed; propane heaters are permitted. 
 
Pastoral Directives 

 
Outdoor Mass 

 
1. Schedule Masses during time periods that optimize weather conditions, including 

beginning Saturday vigils as early as three pm (3:00pm). 

2. Masses must be celebrated on church property; no off-site public gathering places, such 
as parks or community centers, may be used. 

3. Create an outdoor worship space reflecting the reverence of the Mass. 
4. Utilize portable crosses or crucifixes for placement at or near the altar; banners may also 

be incorporated. 

5. Utilize lapel, ear or headset microphones, as necessary. 
6. Select shortest route for entrance procession to altar; avoid processing down long center 

aisles or through congregant seating. 

7. Do not use incense during the outdoor service. 
8. Celebrants/Deacons/Eucharistic Ministers must wear masks and face shields, 

continually, while presiding at Mass, including during the distribution of communion and 
the distribution of ashes. Priests, Deacons and Lectors must wear masks or face shields 
during Liturgy of the Word, including homilies and announcements. Priests, Deacons 
and lay ministers must wear both face masks and face shields when distributing 
communion. 

9. Require attendees to wear face masks at all times while in line for communion and for 
the distribution of ashes. 

10. Direct those receiving communion to step aside once they receive the consecrated host; 
remove the mask; consume the host; and then replace the mask. 

11. Request attendees to use personal hand sanitizer before receiving communion and the 
placement of ashes in the palm of their hands. 

12. Ensure disposable face masks are available for attendees, should they be needed. 
13. Maintain the six (6) ft. physical separation between the celebrant and other ministers at 

the altar, as much as possible. 
14. Refrain from using common vestments; direct priests and deacons to provide their own. 
15. Permit instrumental music only as congregants arrive, during communion, and the 

recessional; music may be provided by in-person musicians or previously recorded and 
broadcasted electronically. 

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

17. Allow musical instruments, except woodwind or brass, which generate air particles. 
18. No open flame candles are permitted outdoors; LED candles may be used. 
19. Allow flowers to be placed at, not on the altar. 
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20. Avoid all physical contact during Mass, except as noted for receipt of communion or the 
distribution of ashes, as noted below. 

21. Ensure that ushers oversee management of the services, including but limited to the 
entrance and exiting of attendees, in accordance with social distancing requirements. 

22. Do not use or distribute pamphlets, books, newspapers, brochures, hymnals, 
missalettes, prayer books, CD's, etc.; distribute church bulletins to attendees as they exit 
the service. Ushers/volunteers must wear gloves, face shields and masks, at all times, 
when distributing church bulletins.  

 
LiveStream Mass 

1. Celebrate Mass, indoors, via LiveStream, when weather conditions dictate. 
2. Limit LiveStream in-person to celebrant, deacon, sacristan, and only essential audio-

visual technicians; a maximum of six (6) persons at all times. 
3. One, single cantor with his/her own musical accompaniment is permitted, if and only if 

the cantor can be isolated in a separate, enclosed area that is a minimum of 27 feet 
from others celebrating the Mass. 

4. All LiveStream participants must wear masks AND face shields, at all times, except 
when receiving communion, according to the directives stated above. 

5. Maintain six (6) feet distancing at all times between participants, whenever possible. 
6. Face masks and shields are not required of cantors, if and only if the cantor is in a 

separate enclosed room.  
7. Congregants participating in LiveStream Mass may register for on-site Communion and 

on-site distribution of ashes, in accordance with standard registration procedures used 
by the parish under prior directives.  

 
Protocols for Distribution of Ashes Under COVID 19 

1. Direct placement of ashes on the forehead is not permitted due to risk of virus 
transmission resulting from person-to-person, direct contact. 

2. Priests/deacons/ministers, distributing ashes, must wear face masks and face shields, at 
all times. 

3. Prior to initiating the distribution of ashes for all attendees, the celebrant should recite 
the words: Option 1. ‘Repent and believe in the Gospel.’ OR Option 2. ‘Remember that 
you are dust and to dust you shall return.’  Words need only be recited once, at the 
beginning of the distribution, not each time for each recipient of ashes.  

4. Ashes may be distributed by carefully sprinkling a small amount on the crown of the 
individual’s head. 

5. Ashes may also be distributed by sprinkling a small amount in the palm of the 
individual’s hand, being careful not to touch the actual palm of the hand. If such does 
occur, priest/deacon/minister should immediately sanitize his hand to eliminate risk of 
infection.  

6. If placed in the palm of the hand, the individual may utilize those ashes to make the sign 
of the cross on his/her own forehead.  

7. Parishes may prepare individual packets of ashes for distribution to homebound via 
family members, including families who prefer to distribute ashes at home, via a private 
prayer service. Parishes should provide instructions for retrieval of these packets from 
parish via its website, social media, email blasts etc.  
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8. Individual packets of ashes may also be distributed at the close of outdoor Mass, for 
those attendees who are apprehensive of any direct distribution as noted herein; 
distribution of packets should be made by an usher/volunteer, wearing both face shield 
and mask, as well as gloves, when handing the packet to the individual. 

9. Pastors may elect to offer an additional alternative to distribution of ashes by permitting 
individuals to use their own cotton ball or swab to retrieve the ashes from the container 
holding the ashes, following the self-administered procedure above. If this option is 
allowed, parishes must ensure that the cotton ball or swab is immediately discarded in 
an enclosed canister and its contents destroyed immediately and appropriately, after the 
distribution of ashes to all attendees. 

10. In the case of inclement weather, outdoor coverings such as canopies/EazyUps may be 
used to shelter those in line for distribution of communion or ashes, when and if 
practical.  

11. Distribution of communion and ashes may also be done by processing no more than ten 
individuals at any one time INDOORS through the vestibule of the church, through the 
front of the church, or through the parish hall, ensuring six (6) feet social distancing at all 
times, both indoors and while outdoors, waiting in line. 

12. Should this limited indoor procedure be used, parishes must ensure that the individual 
receiving communion or ashes is not inside the church/parish hall for more than fifteen 
(15) minutes, from the time they enter the building until the time they depart.  

13. Parishes anticipating large numbers of attendees for distribution of ashes should ensure 
that ample ushers/volunteers are stationed throughout the grounds, managing the 
processing lines, and ensuring that six (6) feet separation is maintained at all times.  
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Espacios físicos 

Adentro 

En este momento no se permite la celebración de la Santa Misa en espacios interiores. 

No puede hacerse uso de ningún edificio eclesiástico, permanente o temporal, incluido 
el salón parroquial, los salones de clase, las oficinas parroquiales y escolares, para 
ninguna celebración de la Santa Misa, excepto como se detalla en las presentes 
orientaciones pastorales para la distribución de las cenizas. 

 
Afuera 

1. Proporciónense suficientes medidas de seguridad en el lugar, entre ellas el control de la 
circulación vehicular y el desplazamiento de peatones, 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 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 los asistentes a las celebraciones al aire libre mantengan una distancia de 
seis (6) pies entre los asientos, en cumplimiento con los requisitos de distanciamiento 
social, aún vigentes. Para garantizar la seguridad de los presentes, no se permita que 
haya personas sentadas en la acera o en las áreas de acceso peatonal.  

4. 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, reciben la comunión o las cenizas de Cuaresma. Compénsese cuidadosamente la 
colocación de asientos en el estacionamiento con la demanda de estacionamiento para 
vehículos; asegúrese que las zonas de asientos y estacionamiento estén cuidadosamente 
delimitadas y señaladas con cinta, conos de vialidad u otros señalamientos, para evitar 
accidentes.  

5. Manténgase el distanciamiento social de un mínimo de seis (6) pies entre todos los 
asistentes, excepto quienes residen en la misma vivienda, colocando las sillas o 
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, pegando señalamientos que indiquen la distancia de seis (6) pies, y asegurando 
que todos los asientos estén colocados en superficies planas.  

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

7. Asegúrese que los equipos de desinfección estén listos y programados para desinfectar 
las sillas, mesas, bancas o cualquier otra superficie rígida para exteriores, antes/después 
de cada celebración al aire libre.  

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

9. 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 

Protocolos para el Miércoles de Ceniza: Distribución de las Cenizas 
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de seguridad, cuerdas guía, cinta de seguridad de colores. 

10. 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. 

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

12. Instálense toldos, carpas portátiles, Easy-Ups, o techos portátiles similares, si se 
consideran prácticos según las condiciones climáticas en la zona; 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.  

13. 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. 

14. Colóquense en todos los baños, incluidos baños portátiles que se utilicen, letreros o 
gráficos que describan la manera correcta de lavarse las manos, desinfectar y seguir 
costumbres de higiene personal.  

15. No se permiten ventiladores para exteriores o artefactos para hacer circular el aire; se 
permiten los calefactores de propano.  

 
Orientaciones pastorales 

 Misa al aire libre 

1. Prográmense las Misas durante las horas del día que sean óptimas según las condiciones 
climáticas, incluso adelántense las vigilias del sábado a las tres de la tarde (3:00 pm).  

2. Celébrense las Misas en el predio de la iglesia; no deben utilizarse lugares públicos de 
reunión como parques o centros comunitarios.   

3. Prepárese un espacio exterior de culto que refleje la reverencia de la Santa Misa. 

4. Utilícense cruces o crucifijos portátiles para colocarse en o cerca del altar; también se 
pueden incorporar estandartes.  

5. Utilícense micrófonos en la solapa, en la oreja o auriculares, según sea necesario. 

6. Elijase 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. No se use incienso durante la celebración al aire libre. 

8. Los celebrantes/diáconos/ministros de la sagrada eucaristía deben usar cubrebocas y 
caretas de manera ininterrumpida mientras celebran la Santa Misa, incluso durante la 
distribución de la comunión y las cenizas. Los sacerdotes, diáconos y lectores deben usar 
cubrebocas o caretas durante la Liturgia de la Palabra, incluso durante las homilías y los 
anuncios. Los sacerdotes, diáconos y ministros laicos deben usar tanto los cubrebocas 
como las caretas al distribuir la comunión.   

9. Requiérase a los asistentes que usen cubrebocas en todo momento mientras hacen fila 
para comulgar o para recibir las cenizas.   
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10. Instrúyase a los comulgantes que se hagan a un lado una vez que hayan recibido la hostia 
consagrada; se quiten el cubrebocas; consuman la hostia; y luego se pongan de nuevo el 
cubrebocas.  

11. Pídase a los asistentes que usen su propio desinfectante para manos antes de recibir la 
sagrada comunión y antes que se coloquen las cenizas en la palma de su mano.  

12. Asegúrese que haya cubrebocas desechables a disposición de los asistentes, en caso de 
que sean necesarios. 

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

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

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

16. En este momento no se permite el canto de ningún tipo, cantores, coros o congregantes; 
sin embargo, se puede transmitir música litúrgica pregrabada.   

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

18. En las celebraciones al aire libre no se permiten velas con llama. Se pueden usar velas 
LED. 

19. Permítase la colocación de flores en el altar, pero no sobre el altar.  

20. Evítese todo contacto físico durante la Misa, excepto, como se menciona, para la 
recepción de la sagrada comunión o la distribución de las cenizas, según se indica 
posteriormente.  

21. Asegúrese que los ujieres supervisen la conducción de las celebraciones, incluidas, pero 
no limitadas entre otras, la entrada y salida de los asistentes, conforme a los requisitos 
del distanciamiento social. 

22. No se utilicen o distribuyan panfletos, libros, periódicos, folletos, himnarios, misalitos, 
libros de oración, discos compactos, etc.; distribúyanse los boletines parroquiales a los 
asistentes a su salida de la celebración. Los ujieres/voluntarios deben usar guantes, 
caretas y cubrebocas, en todo momento, al distribuir el boletín parroquial. 

 
Misa transmitida en vivo (LiveStream) 

1. Celébrese la Santa Misa, en espacios interiores, y transmítase en vivo, cuando así lo 
requieran las condiciones climáticas.  

2. Limítense los presentes, para la transmisión en vivo, al celebrante, el diácono, el 
sacristán y solamente los técnicos en equipo audio visual que sean indispensables; 
un máximo de seis (6) personas en todo momento.   

3. Se permite un solo cantor con su propio acompañamiento musical si, y solo si, el cantor 
puede estar aislado en un área separada y cerrada a una distancia mínima de 27 pies 
del resto de los presentes.   

4. Todos los que participan en las Misas que se transmiten en vivo deben usar 
cubrebocas Y caretas, en todo momento, excepto al recibir la sagrada comunión, 
conforme a las orientaciones antes mencionadas.  
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5. Manténgase una distancia de seis (6) pies entre los participantes en todo momento, 
siempre que sea posible.  

6. No se requiere que los cantores usen cubrebocas y caretas si, y solo si, el cantor está 
en una sala cerrada y separada.  

7. Los congregantes que participan en las Misas transmitidas en vivo pueden registrarse 
para recibir la sagrada comunión y las cenizas en el predio parroquial, conforme al 
proceso establecido por la parroquia en cumplimiento de las orientaciones previas.  

 
Protocolos para la distribución de las cenizas durante COVID 19 

1. No se permite la imposición directa de las cenizas en la frente debido al riesgo de 
transmisión del virus a causa del contacto directo de persona a persona.  

2. Los sacerdotes/diáconos/ministros que distribuyan las cenizas deben llevar 
cubrebocas y caretas, en todo momento.  

3. Antes de iniciar la distribución de las cenizas a todos los asistentes, el celebrante debe 
recitar las palabras: «Conviértete y cree en el Evangelio» (primera opción); o 
«Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver» (segunda opción). Solo se 
recitarán las palabras una vez, al inicio de la distribución, y no cada vez que alguien 
recibe las cenizas.   

4. Las cenizas pueden distribuirse rociando cuidadosamente una pequeña cantidad en 
la coronilla (vértice de la cabeza) de la persona.   

5. También se pueden distribuir las cenizas rociando una pequeña cantidad en la palma 
de la mano de la persona, teniendo cuidado de no tocar la palma de la mano. Si eso 
ocurre, el sacerdote/diacono/ministro debe desinfectarse inmediatamente la mano 
para eliminar el riesgo de contagio.   

6. Si se colocan las cenizas en la palma de la mano, la persona puede usar esas cenizas 
para hacer la señal de la cruz en su frente.    

7. Las parroquias pueden preparar paquetes individuales de cenizas para que las 
personas las lleven a sus familiares que no pueden salir de casa o incluso para las 
familias que prefieren distribuir las cenizas en casa en un servicio de oración privado. 
Las parroquias deben comunicar las instrucciones para recoger estos paquetes en la 
parroquia; en su sitio web, medios sociales, correos electrónicos masivos, etc.  

8. También se pueden distribuir paquetes individuales de cenizas al final de la Misa al 
aire libre para los asistentes que les preocupa la distribución directa como se indica 
en este documento; un ujier / voluntario que use tanto cubrebocas como careta, así 
como guantes, al entregar el paquete a la persona puede hacer la distribución.   

9. Los párrocos pueden optar por ofrecer una alternativa adicional a la distribución de las 
cenizas permitiendo que las personas usen su propia bola de algodón o hisopo para 
tomar las cenizas del recipiente, siguiendo el proceso para que la persona misma se 
imponga las cenizas. Si se permite esta opción, las parroquias deben asegurarse de 
que se deseche inmediatamente la bola de algodón o el hisopo en un recipiente 
cerrado y que se destruya inmediata y debidamente su contenido después de que se 
hayan distribuido las cenizas a todos los asistentes.  

10. En caso de mal tiempo, se pueden utilizar techos para exteriores como 
toldos/EazyUps para proteger a los que esperan en fila para la distribución de la 
sagrada comunión o las cenizas, cuando y si resulta práctico.    

11. También se pueden distribuir la comunión y las cenizas permitiendo que no más de 
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10 personas a la vez entren en procesión AL INTERIOR por el vestíbulo de la iglesia, 
por el frente de la iglesia o por el salón parroquial, asegurando el distanciamiento 
social de seis (6) pies en todo momento, tanto adentro como mientras esperan afuera 
en la fila.  

12. En caso de que se utilice este proceso limitado en el interior, las parroquias deben 
asegurarse de que la persona que recibe la sagrada comunión o las cenizas no 
permanezca dentro de la iglesia/salón parroquial por más de quince (15) minutos, 
desde que entra al edificio hasta que sale.  

13. Las parroquias que anticipan un gran número de asistentes para la distribución de las 
cenizas deben asegurarse de que haya suficientes ujieres/voluntarios en todo el predio 
para que controlen las filas de asistentes y aseguren que se mantenga una distancia 
de seis pies en todo momento.  
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Không Gian 

Bên Trong 
 
Trong thời điểm này, không được phép cử hành Thánh Lễ bên trong nhà.  

 
Không được sử dụng nhà thờ, chính thức hay tạm thời, kể cả hội trường giáo xứ, 
các phòng học, các văn phòng nhà trường hay giáo xứ để tổ chức Thánh Lễ, ngoại 
trừ những chỉ thị mục vụ sau đây dành cho việc ban phát tro.  

 
 

Ngoài Trời 
1. Cung cấp đầy đủ an ninh tại khuôn viên giáo xứ, bao gồm những người hướng 

dẫn giao thông cho người đi bộ, 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 (2 mét) 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, rước lễ hay nhận tro trong 
Mùa Chay. Cần cân nhắc cẩn thận khi chia khu vực kê ghế cho Thánh Lễ và chỗ 
đậu xe. Nên dùng những vật dụng như băng keo dán, hình nón giao thông (safety 
cones) hoặc vật nào khác để hướng dẫn giao thông hầu tránh tai nạn có thể xẩy ra. 

5. 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. 

6. Tất cả tham dự viên phải đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt bằng nhựa (face 
shield) trong mọi lúc, ngoại trừ các em từ hai tuổi trở xuống 

7. 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. 

8. Cần có đủ thời gian để lau chùi và khử trùng giữa các nghi thức phụng vụ ngoài 
trời. 

9. 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. 

10. 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. 

Hướng dẫn về Thứ Tư Lễ Tro: Nghi thức phát tro 
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11. Khóa tất cả các nơi cung cấp nước uống bên ngoài và các thiết kế trang trí nước 
có nước đặt ngoài trời. 

12. Dựng các lều che, lều di động, Easy-Up, hoặc các loại che chắn tương tự nếu phù 
hợp với điều kiện thời tiết tại khu vực. 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. 

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; dùng băng không dính màu 
vàng tại những nơi có thể trượt té hay vấp ngã. 

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. Không được phép sử dụng quạt/máy lưu thông không khí ở ngoài trời; được phép 
sử dụng máy sưởi propane. 

 
 

Chỉ Thị Mục Vụ 
 
Thánh Lễ ngoài trời 

1. Tổ chức Thánh lễ trong những khoảng thời gian với thời tiết thích hợp, kể cả việc 
Thánh Lễ vọng chiều Thứ Bảy có thể bắt đầu từ 3:00 giờ chiều. 

2. Các thánh lễ phải được cử hành trong khuôn viên giáo xứ; không được dùng các 
địa điểm tụ tập công cộng khác, như công viên hoặc trung tâm cộng đồng. 

3. Không gian thờ phượng ngoài trời phải phản ánh sự tôn kính đối với Thánh lễ. 
4. Sử dụng thánh giá di động để đặt tại hoặc gần bàn thờ; có thể dùng các biển ngữ. 
5. Sử dụng các loại micrô di động hoặc đeo tai nếu cần. 
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. Không xông hương khi cử hành các nghi thức ngoài trời. 
8. Các Chủ Tế / Thầy Phó tế / Thừa tác viên Thánh Thể phải luôn đeo khẩu trang và 

tấm che mặt  (face shield) trong khi dâng Lễ, kể cả khi cho rước lễ và phân phát 
tro. Các Linh mục, Thầy Phó tế và thừa tác viên lời Chúa phải đeo khẩu trang 
hoặc tấm che mặt (face shield) trong nghi thức Phụng vụ Lời Chúa, kể cả lúc 
giảng và đọc thông báo. Linh mục, Thầy Phó tế và thừa tác viên thánh thể phải 
đeo khẩu trang và tấm che mặt (face shield) khi cho rước lễ. 

9. Giáo dân phải luôn đeo khẩu trang khi xếp hàng lên rước lễ và chịu tro. 
10. Hướng dẫn những người lên rước lễ bước sang một bên sau khi họ nhận Mình 

Thánh Chúa; kéo khẩu trang xuốnh; rước lễ; và sau đó đeo khẩu trang lại. 
11. Người tham dự phải sử dụng nước khử trùng cá nhân trước khi rước lễ và nhận tro 

nơi lòng bàn tay của họ. 
12. Phải có sẵn khẩu trang cho những người tham dự nếu họ cần. 
13. 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 bàn thờ,  
14. Tránh sử dụng áo lễ chung; xin các linh mục và thầy phó tế mặc áo riêng của họ. 
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15. Chỉ được phép chơi nhạc cụ trong khi giáo dân đến dự lễ, trong lúc rước lễ và kết 
lễ; các nhạc sĩ có thể chơi nhạc cụ trực tiếp hoặc dùng nhạc đã được ghi âm trước. 

16. 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. 

17. Được sử dụng tất cả các nhạc cụ, ngoại trừ ống sáo hoặc kèn đồng tạo ra các bọt 
khí. 

18. Không được dùng nến thật có lửa ngoài trời; có thể sử dụng nến giả (LED) 
19. Được phép chưng hoa, nhưng không được đặt trên bàn thờ. 
20. Tránh mọi sự va chạm thân thể trong Thánh lễ, ngoại trừ khi rước lễ hoặc phân 

phát tro, như đã nêu dưới đây. 
21. 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. 

22. Không sử dụng hoặc phân phát các tập sách nhỏ, sách báo, tài liệu quảng cáo, 
sách hát, sách lễ, sách cầu nguyện, đĩa CD, v.v.; phát bản thông tin giáo xứ cho 
các tham dự viên khi họ ra về. Các tiếp tân/thiện nguyện viên phải đeo bao tay, 
đeo tấm che mặt (face shield) và khẩu trang trong mọi lúc, khi phát tờ thông tin 
của giáo xứ. 

 
 

Thánh Lễ Trực Tuyến 
1. Khi thời tiết không thuận lợi, có thể cử hành Thánh lễ trực tuyến trong nhà thờ. 
2. Giới hạn số người tham gia Thánh Lễ trực tuyến: Chủ Tế, phó tế, người lo bàn 

thánh, và nhân viên kỹ thuật thiết yếu; trong mọi trường hợp, tối đa chỉ được sáu 
(6) người. 

3. Cho phép một ca viên, chỉ một ca viên với nhạc cụ của họ, với điều kiện ca viên 
đó phải ở một nơi biệt lập trong một khu vực riêng biệt, cách những người khác 
tối thiểu 27 feet. 

4. Tất cả những người tham dự Thánh Lễ trực tuyến phải luôn đeo khẩu trang và 
face shield, trừ khi rước lễ, theo chỉ thị đã nêu ở trên. 

5. Nếu có thể, luôn giữ khoảng cách sáu (6) feet giữa những người tham dự Thánh 
Lễ,. 

6. Nếu ca viên ơ trong một phòng kín riêng biệt, thì ca viên không cần đeo khẩu 
trang và face shield,  

7. Các giáo dân tham dự Thánh Lễ trực tuyến có thể đăng ký để Rước Lễ và chịu tro 
tại giáo xứ, theo các thủ tục ghi danh của giáo xứ đã nêu trên. 

 
Chỉ thị cho việc xức tro trong thời gian COVID-19 
 

1. Không được phép trực tiếp xức tro trên trán vì nguy cơ lây truyền bệnh vi rút từ 
người sang người, tiếp xúc trực tiếp. 

2. Các linh mục / phó tế / thừa tác viên, xức tro, phải luôn đeo khẩu trang và tấm che 
mặt (face shield). 
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3. Trước khi bắt đầu nghi thức xức tro cho tất cả các tham dự viên, vị chủ tế đọc mộ 
trong hai câu sau đây: 1) 'Hãy xám hối và tin vào Tin Mừng.' HOẶC 2) 'Hãy nhớ 
mình là bụi và sẽ trở về với bụi tro.' Những lời trên chỉ cần đọc một lần trước khi 
xức tro, không phải đọc từng lần cho mỗi người nhận tro. 

4. Tro có thể được phân phát bằng cách cẩn thận rắc một ít lên đỉnh đầu của cá nhân. 
5. Tro cũng có thể được phân phát bằng cách rắc một ít vào lòng bàn tay của cá 

nhân, cẩn thận để không chạm vào lòng bàn tay của người nhận. Nếu điều đó xảy 
ra, vị linh mục / thầy phó tế / thừa tác viên phải khử trùng tay ngay lập tức để 
tránh nguy cơ nhiễm trùng. 

6. Nếu nhận tro trong lòng bàn tay, cá nhân đó có thể dùng tro để làm dấu thánh giá 
trên trán của mình. 

7. Các giáo xứ có thể chuẩn bị các gói tro riêng lẻ để phân phát cho người không thể 
tham dự qua người thân trong gia đinh, bao gồm những gia đình muốn chịu tro tại 
nhà, qua một nghi thức cầu nguyện riêng. Các giáo xứ nên hướng dẫn cách đến 
giáo xứ lấy các gói tro đó qua trang mạng của giáo xứ, mạng xã hội, email, v.v. 

8. Trước khi kết thúc Thánh lễ ngoài trời, các gói tro nhỏ cũng có thể được phân 
phát cho những người nào lo sợ về bất kỳ hình thức phân phát trực tiếp đã nêu ra 
trên. Các tiếp viên / thiện nguyện viên phai đeo khẩu trang,  tấm che mặt (face 
shield) và bao tay khi phân phát các gói tro nhỏ cho giáo dân 

9. Các Cha Xứ có thể dùng một cách xức kho khác bằng cách cho giáo dân sử dụng 
bông gòn hoặc tăm bông cá nhân để lấy tro từ bình đựng tro và tự xức tro cho 
mình theo quy định nêu trên. Nếu chọn kiểu này, các giáo xứ phải bảo đảm rằng 
bông gòn hoặc tăm bông phải được bỏ ngay lập tức trong một thùng rác kín và 
được hủy ngay lập tức một cách thích hợp, sau khi phân phát tro cho tất cả những 
người tham dự. 

10. Nếu cần và có thể, trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, các tấm che ngoài trời 
như lều / EazyUps có thể được sử dụng để che cho những người xếp hàng lên 
rước lễ hoặc nhận tro. 

11. Việc cho rước lễ và chịu tro cũng có thể được thực hiện bằng cách cho phép 
không quá mười người lãnh nhận từng lần ở bên trong như tiền sảnh của nhà thờ, 
cửa chính của nhà thờ hoặc hội trường giáo xứ, cần duy trì khoảng cách 6 feet 
trong mọi lúc, khi xếp hàng đợi bên trong cũng như bên ngoài. 

12. Nếu áp dụng số người hạn chế bên trong, các giáo xứ phải bảo đảm những người 
lên rước lễ hoặc nhận tro không được ở trong nhà thờ / hội trường giáo xứ quá 
mười lăm phút, kể từ khi họ vào bên trong đến khi họ ra về. 

13. Các giáo xứ nào phỏng đoán sẽ có nhiều người đến nhận tro, cần phải có đủ người 
tiếp tân/thiện nguyện viên tại các vị trí ấn định trong khuôn viên nhà thờ, để giúp 
hướng dẫn  việc xếp hàng và duy trì khoảng cách sáu feet trong mọi lúc. 
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물리적 공간들 

실내 

현재 실내에서는 미사 거행이 허용되지 않습니다. 본당 홀, 학교 교실, 학교 및 본당 사무실을 

포함하여 영구 또는 임시 교회 건물은 재를 받는 예식을 위해 사목 지침에 명시된 경우를 

제외하고는 어떠한 미사 거행을 위해서도 사용할 수가 없습니다. 

 

야외 

1. 야외 서비스 중 신자들의 최대 안전을 보장하기 위해 교통 및 횡단보도 보행자 관리를 포함한 

충분한 현장 보안을 제공하여야 합니다. 안내자들은 두 가지 역할을 모두 수행해서는 안 됩니

다. 

2. 응급 상황 발생시, 충분한 양의 물병을 포함한 응급 처치 키트를 감독 할 안내자/자원 봉사자 

를 지정합니다. 안내자/자원 봉사자가 필요한 경우 911로 전화를 걸 수 있는 휴대폰을 소지 

하고 있는지 확인하십시오. 

3. 야외 행사 참석자들은 여전히 유효한 사회적 거리 요구 사항에 따라 좌석 사이에 6 피트 간격 

을 유지하도록 합니다. 참석자의 안전과 보안을 확보하기 위해 보도나 통로에 좌석을 두지 마

십시오. 

4. 본당 주차장의 사용은 오직 신자들을 위한 좌석과 공간을 위해서만 허용됩니다. 참석자들은 

미사에 참석하거나 성찬식이나 사순절 재를 받는 동안 차량에 남아있을 수 없습니다. 주차장

의 좌석과 현장 차량 주차를 위한 수요의 균형을 주의 깊게 조정하십시오. 어떠한 사고라도 

피하기 위해 좌석과 주차의 공동 공유하는 부분은 교통 테이프, 교통 콘 또는 기타 마커로 주

의 깊게 표시되어지도록 해야 합니다. 

5. 같은 집에 머무는 참석자들을 제외한 모든 참석자들 사이의 사회적 거리두기는 의자/좌석 간 

격을 6 피트 유지함으로써 최소 6피트 간격을 유지하십시오. 좌석으로 벤치를 사용하는 경우 

교회 좌석처럼 좌석 공간을 6 피트 간격으로 테이핑하여 표시하고 모든 좌석이 평평한 표면

에 배치되도록 해야 합니다. 

6. 2세 이하의 아기들을 제외한 모든 참석자는 항상 안면 마스크 또는 안면 보호대를 착용해야 

합니다. 

7. 소독 팀이 제자리에 있는지 그리고 각각의 야외 서비스 전후에 의자, 테이블, 벤치 또는 다른 

야외의 딱딱한 표면을 소독하기 위한 계획들을 확인합니다. 

8. 청소 및 소독을 위해 야외 서비스 사이의 시간 간격을 충분히 할당하십시오. 

9. 테이프로 표시하거나 세우는 신호 표시판, 삼각대, 혹은 안전 콘, 가드 로프, 컬러 안전 테이프 

등을 포함하되 이에 국한되지 않는 기타 고정 장치를 사용하여 가능하면 6 피트 간격으로 게 

시하여 야외 구역의 교통 흐름을 표시해야 합니다.  

10. 가능하다면 야외 이동용 화장실을 설치하십시오. 불가능 할 경우 건물 내부 화장실을 면밀히 

모니터링하고 매 사용 후 철저히 위생 처리하십시오. 

11. 모든 외부 식수대와 물과 관련된 장식용 야외 요소들은 닫습니다. 

12. 해당 지역의 기상 조건에 적합하다고 판단되는 경우 차양막, 이동용 천막, Easy-Ups 또는 유 

사한 이동용 머리 위 보호 장치를 설치합니다. 이러한 둘러싸여 있는 상황에서는 최소한 두면 

 재의 수요일을 위한 프로토콜 : 재 분배 
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에서 공기 순환이 완전히 이루어지도록 개방되어야 합니다. 모든 설치가 단단히 고정되었는

지 확인하십시오. 

13. 눈에 잘 띄는 위치 (예 : 입구, 출구, 현관)에 표지판을 게시하여 교우들에게 사회적 거리두기 

요 구 사항을 상기시킵니다. 넘어 질 수 있는 영역에 미끄럼 방지 노란색 테이프를 붙이십시

오. 

14. 모든 화장실 내에 손쇱게 사용할 수 있는 적절한 손씻기, 살균 및 개인 위생 관행을 설명하는 

표지판을 게시하십시오. 

15. 실외 팬 / 공기 순환 장치는 허용되지 않습니다. 프로판 히터가 허용됩니다. 

 

사목지침 

 야외 미사 

1. 토요일 철야의 시작을 포함해서 미사 시간은 날씨 상황이 최적화된 시간대 중 오후 3시 정도의 

이른 시간에 잡도록 합니다. 

2. 미사는 반드시 성당 부지 내에서 거행되어야 하며, 공원이나 커뮤니티 센터와 같은 외부 공공 모

임 장 소는 사용할 수 없습니다. 

3. 미사에 대한 경이로움을 묵상할 수 있는 외부 기도 공간을 마련합니다. 

4. 이동용 십자가를 사용하거나 제대 근처 또는 적당한 장소에 배치하기 위한 십자가를 사용하십시

오.; 플래카드도 함께 사용할 수 있습니다. 

5. 필요할 경우 라펠 마이크, 이어 마이크 또는 헤드셋 마이크를 사용합니다. 

6. 제대를 향한 입장 행렬을 위해서는 최대한 짧은 선택하십시오. 긴 중앙 통로 또는 신자석을 통해 

입장 하는 것은 피하도록 합니다. 

7. 야외 미사를 거행하는 동안에는 향을 사용하지 않도록 합니다. 

8. 미사 집전 사제들/부제들/성체 분배자들은 성체 분배와 재의 예식을 포함하여 미사가 진행되는 

동안 반드시 마스크와 안면 보호대를 계속해서 착용하고 있어야 합니다. 사제들, 부제들, 그리고 

독서자들은  강론과 공지사항 시간을 포함하여 말씀의 전례를 진행하는 동안 반드시 마스크 또는 

안면 보호대를 착 용하고 있어야 합니다. 사제들, 부제들 그리고 평신도 봉사자들은 성체를 분배

할 때 반드시 마스크와 안면 보호대 둘 다 착용해야 합니다. 

9. 성체를 영하기 위해서 그리고 재를 받기 위해서 줄에 서있는 동안 계속해서 마스크를 착용하도록 

미사 참석자들에게 요구합니다. 

10. 축성된 빵을 받아 모실 때, 성체를 받은 이들은 곧바로 한걸음 옆으로 물러나 마스크를 벋고, 성체

를 입 안에 모신 후 다시 마스크를 씁니다.  

11. 미사 참석자들은 그들의 손바닥에 성체와 재를 받기 전에 개인 손 소독제를 사용할 것을 요구합

니다. 

12. 미사 참석자들이 꼭 필요할 경우 일회용 안면 마스크를 사용할 수 있는지 확인하십시오. 

13. 제단에서 미사 집전자와 다른 봉사자들 사이의 거리를 가능한 한 6피트 이상 유지하십시오, 

14. 전례복을 공용으로 사용하는 것을 금하도록 하십시오. 사제들이나 부제들은 자신의 제의를 사용

하도 록 권고합니다. 

15. 음악 악기 사용은 오로지 입장할 때, 영성체 하는 동안, 그리고 퇴장할 때에만 허용합니다.; 음악

은 개 인 뮤지션들 또는 사전에 녹음되어진 음악 그리고 전자 기기로 방송되는 음악 등으로 제공
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할 수 있습 니다. 

16. 지금의 시기에는 선창자, 성가대, 또는 신자들의 어떤 종류의 합창도 허용되지 않습니다.; 그러나 

사전 에 녹화된 성가는 방송되어질 수 있습니다. 

17. 비말을 생성하는 목관 악기와 금관 악기를 제외한 모든 악기는 사용할 수 있습니다. 

18. 야외에서는 불꽃이 있는 초는 사용할 수 없습니다.; LED 초는 사용할 수 있습니다. 

19. 꽃은 제대 위를 제외한 다른 곳에 배치할 수 있습니다. 

20. 미사 중에 영성체와 재를 받는 예절을 제외하고는 어떤 신체적 접촉도 금합니다. 

21. 안내 봉사자들이 통제되지 않은 신자들의 입장과 퇴장을 포함하여 봉사 전반에 있어서 사회적 거

리 두기에 따라 행하고 있는지 확인하십시오. 

22. 팜플렛, 책, 신문, 소책자, 성가책, 매일미사 책, 기도소, CD 등을 사용하거나 배포하지 않도록 하

십시 오. 주보는 신자들이 퇴장할 때 봉사자들을 통해 배포하십시오. 

 

실황 중계 미사 

1. 날씨 상황이 미사에 영향을 미칠 때, 실내에서 실황 중계 미사를 봉헌합니다. 

2. 실황 중계 미사를 위한 인원은 미사 집전자, 부제, 복사, 그리고 필수적인 오디오 비디오 장비 기

술자들 로 최소 화 합니다.; 항상 최대 6명으로 제한합니다. 

3. 한명의 선창자와 그/그녀의 음악 반주자는 허용됩니다. 만일에 선창자를 따로 분리시켜 격리시키

고자 한다면, 미사에 참석하고 있는 다른 신자들로부터 최소한 27피트 떨어진 막혀 있는 구역으

로 보내야 합 니다. 

4. 모든 실황 중계 미사 참석자는 성체를 영할 때를 제외하고는 앞서 언급한 지시 사항에 따라 반드

시 마 스크와 안면 보호대를 항상 착용해야만 합니다. 

5. 가능하다면 참석자들 사이는 6피트 거리를 항상 유지해야 합니다. 

6. 만일 선창자가 분리되어 고립된 방에 머물게 된다면, 선창자에게 얼굴 마스크와 안면 보호대 착

용을 요 구하지 않습니다. 

7. 실황 중계 미사에 참석한 신자들은 현장에서의 영성체와 현장에서의 재 받는 예절을 위해 상위 

지침에 따라 구에서 사용하고 있는 표준 등록 절차에 따라 등록할 수 있습니다. 

 

COVID 19 상황에서 재 받는 예식을 위한 절차 

1. 이마에 재를 직접 묻히는 것은 인간 대 인간의 직접 접촉의 결과로 인한 바이러스 전염의 위험이 

있기 때문에 허용되지 않습니다. 

2. 사제들/부제들/봉사자들은 재 받는 예절을 진행할 때 반드시 안면 마스크와 안면 보호대를 항상 

착용 합니다. 

3. 모든 참석자에게 재를 배포하기 전에 주례자는 다음과 같은 단어를 암송해야 합니다. 옵션 1. '회

개하고 복음을 믿으십시오.'또는 옵션 2.‘흙에서 났으니 흙으로 돌아갈 것을 기억하십시오..' 재를 

받는 사 람마다 위말을 한 번만 낭독하는 것이 아니라 배포 초기에 한 번만 낭독하십시오. 

4. 재를 받는 예식의 재는 개인의 머리 꼭대기에 조심스럽게 소량을 뿌려 배포 할 수 있습니다. 

5. 재를 받는 예식은 또한 작은 양의 재를 각자의 손바닥에 직접적인 접촉이 일어나지 않도록 주의

하며 뿌리는 것으로 할 수 있습니다. 만일 그런 상황이 발생하면, 사제/부제/봉사자는 감염의 위

험을 제거 하기 위해 즉시 손을 소독해야만 합니다.  

6. 만일 손바닥에 재를 받는 경우에는, 각자가 그/그녀 자신의 앞이마 위에 십자 표시를 만들 수 있



4  

습니 다. 

7. 본당은 개별 재의 수요일 예식울 집에서 원하는 가족들 위해 각각의 재를 받을 패킷을 준비하도

록 합 니다. 본당은 소셜 미디어나 웹사이트 등을 통해 본당으로부터 받은 이 패킷들의 사용법에 

대한 가르 

8. 침을 제공해주어야 합니다. 

9. 여기에서 주목하고 있는 것처럼 직접적인 분배에 대해서 염려하고 있는 참석자들을 위해서 각각

의 재 를 담은 통들을 야외 미사의 끝에 또한 제공될 수 있습니다.; 개개인에게 통을 건네줄 때, 통

의 분배는 안면 보호대와 마스크, 또한 장갑을 착용한 봉사자/ 지원자에 의해 이루어져야 합니다. 

10. 본당 신부는 재를 담은 용기에서 재를 회수하기 위해 개인이 자신의 면봉이나 솜을 사용하는 것

을 허 용함으로써 재를 배포하는 데에 대한 추가 대안을 제공 할 수 있습니다. 그런 다음 위의 자

체 관리 절 차를 따릅니다.  이 옵션이 허용되는 경우 본당은 면봉이나 솜을 즉시 밀폐 된 용기에 

버리고 서비스 후 적절하게 폐기하도록 해야 합니다. 

11. 궂은 날씨의 경우에, 언제든 그리고 가능하다면 야회 보호막, 즉 차양막/이지업 천막들은 성체 분

배나 재를 받는 예식을 위한 행렬에 있는 신자들의 보호를 위해 사용되어질 수 있다.성체 분배와 

재를 받는 예식은 또한 한 번에 10명 이하의 개인을 교회 현관, 교회 앞 또는 본당 홀을 통해 실내

에서 처리하여 수행 할 수 있습니다. 실내와 실외에서 줄을 서서 기다리는 동안 항상 사회적 거리 

두기 6피 트를 유지하기 위해 노력해야 합니다. 

12. 이 제한된 실내 절차를 사용하는 경우, 본당은 영성체 또는 재를 받는 개인이 건물에 들어간 후 

출발 할 때까지 15분 이상 교회/교구 홀 내부에 머물지 않도록 해야 합니다. 

13. 재 배분을 위해 많은 수의 참석자를 예상하는 본당은 충분한 안내자 / 자원 봉사자가 본당내 전체

에 배치되어 정 확한 라인을 관리하고 항상 6 피트 간격이 유지되도록해야합니다. 
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