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SOBRE AS MEDIDAS ANTICOVID PUBLICADAS NO DOG 

O 25-02-021 

As normas publicadas no DOG, e que entran en vigor o 26 de febreiro, establecen en 
Galicia tres niveis de alerta sanitaria: 

NIVEL PRIMEIRO: 

Máximas restriccións. Na nosa Diocese non hai ningún Concello neste nivel. 

NIVEL SEGUNDO: 

A mobilidade está permitida entre os concellos do mesmo nivel. 

Nesta situación están: Oia e Redondela, que se poderían mover entre eles pero 
non co resto da Diocese. Tamén se poden mover fora da Diocese a concellos co 
mesmo nivel, agás aos das áreas sanitarias de Pontevedra, A Coruña e Ferrol. 

A Lama, Soutomaior e Pontecaldelas, pertenecen á área sanitaria de Pontevedra 
e só se poden mover dentro da súa área sanitaria dada a presión nas UCI. 

Ademáis: 

• Establécese o toque de queda entre as 22 horas e as 06 horas.

• Limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou
evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou
espazos privados, a un máximo de catro persoas.

NIVEL TERCEIRO: 

A mobilidade está permitida entre os concellos do mesmo nivel. 

Na nosa Diocese estes concellos son: A Guarda, A Cañiza, As Neves, Arbo, 
Baiona, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, O Porriño, O Rosal, 
Pazos de Borbén, Ponteareas, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, Nigrán, 
Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño, Tomiño, Tui e Vigo. 

Os habitantes destes concellos pódense mover libremente entre eles e tamén 
cos concellos do resto de Galicia que estean no mesmo nivel. 

Ademáis: 

• Establécese o toque de queda entre as 22 horas e as 06 horas.

• Limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou
evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou
espazos privados, a un máximo de catro persoas.
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COMO AFECTA Á NOSA ACTIVIDADE PASTORAL? 

Lugares de culto: 

1. A asistencia a lugares de culto non poderá superar 1/3 (33%) da súa 
capacidade máxima. O aforo permitido deberá publicarse nun lugar visible. 

2. Non se poderá utilizar o exterior dos edificios nin a vía pública para a 
celebración de actos de culto con acompañamento de público. 

3. Non se poderán realizar actuacións de coros ou agrupacións vocais de canto. 

4. Sen prexuízo das recomendacións de cada confesión en que se teñan en 
contan as súas particularidades, na celebración dos actos de culto deberanse 
observar as seguintes medidas de hixiene e prevención: 

a) Procurarase manter a distancia de seguridade interpersoal (1,5 m) entre os 
participantes entre e o uso de máscara será obrigatorio. 

b) Diariamente deberanse realizar tarefas de desinfección dos espazos 
utilizados ou que se vaian utilizar e de xeito regular reiterarase a desinfección 
dos obxectos que se tocan con maior frecuencia. 

c) Organizaranse as entradas e saídas para evitar aglomeracións de 
persoas nos accesos e inmediacións dos lugares de culto. 

d) Poranse á disposición do público dispensadores de xeles 
hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida debidamente 
autorizados e rexistrados en lugares accesibles e visibles e, en todo caso, na 
entrada do lugar de culto, que deberán estar sempre en condicións de uso. 

e) Non se permitirá o uso de auga bieita. 

f) Facilitarase no interior dos lugares de culto a distribución dos asistentes 
sinalizando, se for necesario, os asentos ou zonas utilizables en función da 
capacidade permitida en cada momento. 

g) Nos casos en que os asistentes se sitúen directamente no chan e se 
descalcen antes de entrar no lugar de culto, usaranse alfombras persoais e 
situarase o calzado nos lugares estipulados, embolsado e separado. 

h) Limitarase ao menor tempo posible a duración das celebracións. 

i) Durante o desenvolvemento das reunións ou celebracións evitarase o 
contacto persoal, tocar ou bicar obxectos de devoción ou outros obxectos 
que habitualmente se manexen. 

Enterramentos e velorios 

1. Os enterramentos restrínxense a un máximo de 15 persoas (no cemiterio) 
máis o ministro de culto. 

2. Os velorios poderán realizarse cun límite máximo, en cada momento, de 5 
persoas en espazos pechados e 15 persoas en espazos ao aire libre. 
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Cerimonias nupciais: 

1. As cerimonias nupciais e similares (comuñóns, confirmacións, funerais, etc.), 
deberán respectar as regras de capacidade e as medidas de hixiene e 
prevención que sexan de aplicación ao lugar onde se desenvolvan. 

Festas e verbenas 

1. Acórdase o peche das actividades de festas, verbenas e eventos populares. 

Conferencias, reunións de formación, congresos, actos académicos, etc. 

1.   Por similitude con espazos e actividades similares, o aforo será do 30%. 

Catequese 

1. Se a catequese se desenvolve en locais tipo aulas escolares, os grupos da 
catequese quedan reducidos a catro persoas, máis o/a catequista. 

 
2. Se a catequese se desenvolve no templo parroquial pódese: 

a) Dividir aos catequizandos en varios grupos de catro. 

Os membros de cada grupo deben manter a distancia de 1,5 m. E os grupos 
entre si unha separación de 3 m. 

En calquera caso nunca se pode superar o 33% da capacidade máxima 
permitida para o templo. 

Se o templo ten un corredor central o/a catequista pode situarse nese 
corredor e impartir catequese para dous grupos, un situado na ringleira 
dereita e outro na esquerda; se hai máis de dous grupos, esa mesma 
distribución pódese repetir con outros catequistas ata completar a 
capacidade da igrexa. 

 
b) Realizar unha catequese conxunta para todos. 

Neste caso os catequizandos deben manter entre eles a distancia 1,5 m. 
Nunca se debe superar o 33% da capacidade máxima permitida. 

 
3. De seguir coa catequese na casa habería que buscar a presencialidade 

na Eucaristía do domingo ou nunha Misa de semana. 

Os        Secretariados        de        Catequese        de        Galicia      ofrecen 

#CatequeseComezaNaCasa. 
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