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Opisina ng Maliit na Newsle�er ng Negosyo
 
 
RE: Paghahanda para sa Potensyal na Kaguluhan sa Sibil
 
 
Abril 20, 2021
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Noong Lunes, Abril 19, nagsimula ang mga pagsasaalang-alang ng hurado sa paglili�s sa Derek Chauvin at naabot ang
isang hatol ngayon. Nais naming maghanda ka para sa anumang kinalabasan.
 
Dahil sa sensi�bong katangian ng pagsubok na ito, maaari itong humantong sa mga taong nag��pon sa labas ng mga
order ng kalusugan sa publiko. Bilang paalala, nais naming hikaya�n ang mga negosyo na magpatuloy na magsagawa
ng kanilang negosyo ayon sa i�nuro sa ilalim ng kasalukuyang Health Order upang mapana�li ang aming tagumpay sa
paglaban sa COVID-19 at sa gayon maaari naming ipagpatuloy na ligtas na muling buksan ang aming lungsod.
Hinihimok din namin ang mga negosyo na paalalahanan ang mga customer na magsuot ng mga pantakip sa mukha,
pana�lihin ang distansya sa lipunan at limitahan ang laki ng mga panlabas na pag��pon.
 
Habang ang hatol ay maaaring magdala ng mga hindi nakaplanong ak�bidad sa mga komersyal na koridor kasama ang
mga potensyal na pampublikong demonstrasyon, walang kilalang mga ak�bidad ang planong hanggang ngayon. Para
sa mga negosyo, kung nais mong magplano nang maaga, narito ang ilang pagsasaalang-alang:
 

Para sa mga negosyong gumagamit ng programa ng Shared Spaces, o mayroong anumang pagpapatakbo sa
labas ng bahay, mangyaring i-secure ang anuman sa iyong mga item at �yaking naimbentaryo mo ang iyong
pag-aari ng negosyo.

 
Ang Emergency Opera�ons Center (EOC) ng Lungsod ay isasaak�bo sa isang mas mataas na antas upang
suportahan ang koordinasyon sa buong lungsod. Ang impormasyon sa publiko, abiso, mga alerto at babala ay
ipakalat sa pamamagitan ng EOC. Ihaha�d ang mga mensahe sa pamamagitan ng email at text message ng
AlertSF , ang opisyal na sistema ng pag-alerto sa emerhensiya ng Lungsod. Ang mga mensahe ay ibabahagi din
sa Twi�er , Facebook at Nextdoor.

Hinihimok ang mga negosyo na magparehistro para sa AlertSF sa www.alertsf.org o sa pamamagitan ng
pag-text sa kanilang zip code sa 888-777.

 
Ang Kagawaran ng Pulisya ng San Francisco (SFPD) ay nagdagdag ng karagdagang tauhan upang magpatrolya at
subaybayan ang mga komersyal na koridor. Ang mga karagdagang opisyal ay gagana at magkakaroon ng mga
mapagkukunan upang tumugon sa mga regular na tawag para sa serbisyo pa� na rin ang anumang kusang mga
kaganapan na maaaring mangyari.

Para sa mga tawag / ulat na hindi pang-emergency, mangyaring tawagan ang SFPD sa 415-553-0123.
Para sa mga emerhensiya, tumawag sa 911.
Hinihimok ng San Francisco ang lahat ng mga negosyo na kung may nakikita ka, sabihin ang isang
bagay.

 
Para sa iba pang suporta, mga katanungan, at mapagkukunan ng negosyo, makipag-ugnay sa Small Business
Hotline (MF, 9:00 AM - 5:00 PM) sa 415-554-6134 o sfosb@sfgov.org .

 
Mangyaring ibahagi ang impormasyong ito sa iyong mga network. Salamat sa iyo para sa iyong patuloy na
pakikipagsosyo . Mana�ling ligtas.
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Sa pagkakaisa,
 
Opisina ng Maliit na Negosyo


