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Bản n Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
RE: Chuẩn bị cho nh trạng bất ổn dân sự ềm tàng
Ngày 20 tháng 4 năm 2021
Bạn đọc thân mến,
Vào thứ Hai, ngày 19 tháng 4, bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận trong phiên tòa xét xử Derek Chauvin và phán quyết đã
được đưa ra vào ngày hôm nay. Chúng tôi muốn bạn chuẩn bị cho bất kỳ kết quả nào.
Do nh chất nhạy cảm của thử nghiệm này, nó có thể dẫn đến việc mọi người tụ tập ngoài lệnh y tế công cộng. Xin
nhắc lại, chúng tôi muốn khuyến khích các doanh nghiệp ếp tục ến hành hoạt động kinh doanh của mình theo chỉ
dẫn theo Lệnh y tế hiện hành để duy trì thành công của chúng tôi trong việc chống lại COVID-19 và để chúng tôi có thể
ếp tục mở cửa lại thành phố một cách an toàn. Chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp nhắc nhở khách hàng
đeo khăn che mặt, duy trì khoảng cách xã hội và hạn chế quy mô các cuộc tụ tập ngoài trời.
Mặc dù phán quyết có thể đưa ra các hoạt động không có kế hoạch trong các hành lang thương mại bao gồm các cuộc
biểu nh công cộng ềm năng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch hoạt động nào. Đối với các doanh nghiệp, nếu
bạn muốn lập kế hoạch trước, sau đây là một số cân nhắc:
Đối với các doanh nghiệp sử dụng chương trình Không gian chia sẻ hoặc có bất kỳ hoạt động nào ở ngoài trời,
vui lòng bảo mật bất kỳ mục nào của bạn và đảm bảo bạn kiểm kê tài sản doanh nghiệp của mình.
Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) của Thành phố sẽ được kích hoạt lên cấp cao hơn để hỗ trợ điều phối
toàn thành phố. Thông n công khai, thông báo, cảnh báo và cảnh báo sẽ được phổ biến thông qua EOC. Thông
điệp sẽ được chuyển bằng email và n nhắn văn bản bởi AlertSF , hệ thống cảnh báo khẩn cấp chính thức của
Thành phố. Tin nhắn cũng sẽ được chia sẻ trên Twi er , Facebook và Nextdoor.
Các doanh nghiệp được khuyến khích đăng ký AlertSF tại www.alertsf.org hoặc bằng cách nhắn n mã
zip của họ đến 888-777.
Sở Cảnh sát San Francisco (SFPD) đã bổ sung thêm nhân sự để tuần tra và giám sát các hành lang thương mại.
Các viên chức bổ sung sẽ làm việc và sẽ có các nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ định kỳ cũng như bất
kỳ sự kiện tự phát nào có thể xảy ra.
Đối với các cuộc gọi / báo cáo không khẩn cấp, vui lòng gọi SFPD theo số 415-553-0123. Trong trường
hợp khẩn cấp, hãy gọi 911.
San Francisco kêu gọi tất cả các doanh nghiệp rằng nếu bạn nhìn thấy điều gì đó, hãy nói điều gì đó.
Để được hỗ trợ, thắc mắc và các nguồn lực kinh doanh khác, hãy liên hệ với Đường dây nóng dành cho Doanh
nghiệp Nhỏ (MF, 9:00 SA - 5:00 CH) theo số 415-554-6134 hoặc sfosb@sfgov.org .
Vui lòng chia sẻ thông n này với các mạng của bạn. Chúng tôi cảm ơn bạn đã ếp tục hợp tác . Giữ an toàn.
Đoàn kết,
Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
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