
Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE ESTACAS 
 

 

-  AFORO MÁXIMO 40 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE CALVOS 
 

 

-   AFORO MÁXIMO 55 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE MOSCOSO 
 

 

-   AFORO MÁXIMO 50 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE TRASPIELAS  
 

 

-   AFORO MÁXIMO 50 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE XUNQUEIRAS 
 

 

-   AFORO MÁXIMO 40 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE SAN VICENTE  
DE OITAVÉN 

 
 

-   AFORO MÁXIMO 45 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE VERDUCIDO 
 

 

-   AFORO MÁXIMO 50 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE FORNELOS 
 

 

-   AFORO MÁXIMO 75 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE VENTÍN 
 

 

-   AFORO MÁXIMO 40 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 



Unidade Pastoral de Os Cotos 
 

A partir do 1/10/2021 
 

PARROQUIA DE A LAXE 
 

 

-   AFORO MÁXIMO 30 PERSOAS 
 

- Poderán sentarse 2 persoas por banco facéndoo nos 

extremos de xeito que no medio quede distancia de 

seguridade  

 

- Uso de mascariña obrigatorio para todas as persoas 

 

- Uso obrigatorio de xel hidroalcohólico ao entrar no templo 

 

- Usar só os asentos sinalados (non está permitido que haxa 

persoas de pé fora do asento) 

 

- Hai que evitar en todo momento as agrupacións nos 

accesos e no adro do templo 

 

- Farase uso do templo parroquial deixando un mínimo de 

dous días entre cada celebración. Haberá que ter tarefas de 

desinfección despois da celebración se o intervalo entre 

misas é inferior. 

 

- Non poderá entrar ninguén máis ao ter completo o 
aforo 

 

 


