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Mahal na Mambabasa,
 
Habang papunta kami sa unang linggo ng Mayo, �ngnan ang ibaba para sa mga anunsyo at pag-update ng araw. Kung
napalampas mo ang alinman sa aming mga nakaraang mga anunsyo, bisitahin ang h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

MGA PAGSUSULIT:
UNIVERSAL COVID 19 PAGSUSI PARA SA LAHAT NG ESSENTIAL WORKERS
Inihayag ngayon ni Mayor London N. Breed at Direktor ng Kalusugan Dr. Grant Colfax na ang lahat ng mga
mahahalagang manggagawa sa San Francisco ay kwalipikado ngayon para sa COVID-19 na pagsubok, anuman ang mga
sintomas o pagkakalantad. Ang pinalawak na pamantayan sa pagsubok ay isa pang hakbang patungo sa layunin ng
Lungsod ng unibersal na pag-access sa pagsubok para sa lahat ng mga San Franciscans. Ang pagpapalawak sa mga
mahahalagang manggagawa ng asymptoma�c ay nasa buong lungsod at epek�bo ngayon, at nalalapat sa lahat ng
pagsubok na isinasagawa sa CityTestSF at ang mga site ng pagsubok sa komunidad ng Department of Public Health
(DPH).
 
Ang mga mahahalagang manggagawa ay maaaring masuri nang libre . Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang
CityTestSF . 
 
COVID-19 Economic Recovery Task Force & Recovery Survey
Si Mayor London N. Breed at Board of Supervisors President Norman Yee ay lumikha ng COVID-19 Economic Recovery
Task Force upang gabayan ang mga pagsisikap ng Lungsod sa pamamagitan ng pandemikong pagbawi upang mapana�li
at mabuhay ang mga lokal na negosyo at trabaho, maibsan ang mga paghihirap na pang-ekonomiya na nakakaapekto
sa pinaka-mahina na San Franciscans , at bumuo ng isang nababanat at pantay na hinaharap. Ang Task Force ay
isinaayos sa paligid ng mga sumusunod na lugar ng patakaran sa pagbawi ng ekonomiya:    
 

Suporta sa Trabaho at Negosyo
Mapang-popol na Populasyon
Pag-unlad ng ekonomiya

 
Ang Economic Recovery Task Force nais na marinig fr o m sa iyo! Mangyaring punan ang SF Economic Recovery Survey
upang matulungan silang mag- underst at kung paano pinakamahusay na suportahan ka ngayon at habang nakabawi
tayo sa mahabang panahon . Ang iyong mga pananaw ay ibabahagi sa Economic Recovery Task Force upang
matulungan ang gabay sa mga pagsisikap sa pagbawi sa San Francisco.  
 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Economic Recovery Task Force, mga kalahok na miyembro , dokumento
at mga materyales sa pagpupulong, bisitahin ang h�ps://onesanfrancisco.org/covid-19-recovery . 
 
California Recovery Roadmap Survey 
Bilang bahagi ng pagsisikap ng California na baguhin ang order ng Stay-at-Home, ang Estado ay nagtatayo ng isang
roadmap para sa resiliency ng komunidad at inanyayahan ang lahat ng mga taga-California upang matulungan ang
kaalaman sa pagbuo ng gabay para sa iba't ibang mga sektor ng ekonomiya. Ang mga dokumento na patnubay na ito ay
hindi magiging kumpleto, ngunit bibigyan sila ng pribadong sektor ng isang balangkas para sa kung paano ligtas na
mabuksan muli. Upang makumpleto ang form ng survey, bisitahin ang h�ps://input.covid19.ca.gov/#top .
 
Grant ng Sining ng Sining - Round 2
Bilang tugon sa makabuluhang pangangailangan na ipinakita ng unang pag-ikot ng mga aplikasyon ng bigyan ng Center
for Cultural Innova�on (CCI) , inihayag ni Mayor Breed na ang Lungsod ay namumuhunan ng karagdagang $ 250,000 sa
Pondo. Ang karagdagang pagpopondo ay par�kular na magtuon sa pagtulong sa mga indibidwal na ar�sta . Upang mag-
aplay para sa susunod na pag-ikot ng pondo ng pagbibigay, bisitahin ang
h�ps://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm .   
 
Impormasyon at Webinar ng Empleyado sa Pagpapana�li ng Empleyado
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Ang Golden Gate Restaurant Associa�on (GGRA) ay nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa Employee Reten�on
Credit (ERC) , ang mas kaun�ng kilalang opsyon na lunas na bahagi ng CARES Act na naghikayat sa mga negosyo na
pana�lihin ang mga empleyado sa kanilang payroll. Para sa mga employer sa mas mababa sa 1 00 FTE , ito ay isang
kaakit-akit na pagpipilian. Mangyaring TANDAAN - Maaari lamang makilahok ang mga employer sa ERC O ang PPP . Ito
ay napaka mahalaga upang isaalang-alang kung saan ay isang mas mahusay na pagpipilian para sa iyong negosyo.  
 
Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa kung saan ang mga negosyo ay kwalipikado dito at isangguni ang
detalyadong Pahina ng FAQ mula sa IRS dito . Nag-host din ang GGRA ng isang webinar sa Miyerkules, Mayo 6, 2020 sa
11am para sa isang pangkalahatang-ideya ng programa ng ERC , kabilang ang isang session ng Q&A.
 
Kabilang sa mga nagsasalita:

Laurie Thomas, GGRA, Execu�ve Director
Laurie Aaronson, AOC Accoun�ng, CEO

Mag-tune sa Zoom dito o mag-dial sa mga detalye ng pagpupulong sa ibaba ng 11:00 ng umaga sa Miyerkules, ika-6 ng
Mayo.
 
Mee�ng ID: 815 7650 4185 
Password: 750687 

Dial sa pamamagitan ng iyong lokasyon: 
+1 669 900 6833 US (San Jose) o hanapin ang iyong lokal na numero dito .
 
Bagong Kwalipikasyon para sa Economic Injury Disaster Loan (EIDL) at Advance
Ang SBA ay magsisimulang tumanggap ng mga bagong Economic Injury Disaster Loan (EIDL) at EIDL Advance na
aplikasyon sa isang limitadong batayan lamang upang magbigay ng kaluwagan sa mga pang-agrikultura na US. Kasama
sa mga negosyong pang-agrikultura ang mga negosyong ito na nakikibahagi sa paggawa ng pagkain at hibla, pagtakbo,
at pagpapalaki ng mga hayop, aquaculture, at lahat ng iba pang industriya na may kaugnayan sa pagsasaka at
agrikultura (tulad ng �nukoy ng seksyon 18 (b) ng Maliit na Batas ng Negosyo (15 USC 647 ( b)).
 
Sa oras na ito, ang mga aplikasyon lamang sa pang-agrikultura ay tatanggapin dahil sa mga limitasyon sa
pagkakaroon ng pagpopondo at ang hindi pa naganap na pagsumite ng mga aplikasyon na natanggap na. Ang mga
aplikante na nagsumite na ng kanilang mga aplikasyon ay magpapatuloy na mapoproseso sa isang first-come, first
serve na batayan. Ang mga karapat-dapat na negosyo sa agrikultura ay maaaring mag-aplay para sa Loan Advance
dito.   
 
Mga Mapagkukunang Hindi Pamahalaan para sa Maliit na Negosyo
Maraming mga kumpanya, samahan at ins�tusyong pampinansyal ang nag-aalok ng tukoy na tulong at programa ng
COVID-19 para sa maliliit na negosyo.
 
- Mga gawad para sa mga lokal na negosyo, tulad ng:

Salesforce - Applica�on magsasara sa Mayo 4, 2020 sa 11:59 PT .
Facebook - Applica�on close s para sa mga Bay Area na negosyo sa Mayo 8, 2020 at 11:59 PM EDT .
Red Backpack Fund / Spanx - S magtalaga up upang maabisuhan . Bukas muli ang applica�on portal sa Mayo 4,
Hunyo 1, Hulyo 6, at Agosto 3, 2020.
LISC / Verizon - Round 3 ay magbubukas sa Mayo 14, 2020.

- Ang mga micro-pautang at mga kampanya ng crowdfunding ay makakatulong sa daloy ng cash.

- Ang mga kumpanya na mayroon ka nang negosyo na nag -aalok ng mga diskwento at iba pang mga mapagkukunan na
makakatulong, kabilang ang mga pinansyal na organisasyon , mga kumpanya ng so�ware / tech , at iba pa.
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Para sa mga bagong impormasyon sa mga mapagkukunan ng COVID-19 at tulong para sa mga negosyo at empleyado,
bisitahin ang oewd.org/covid19 . 
 
Mga WEBINARS:
- Diskusyon sa Maliit na Negosyo sa Tiga ng Negosyo kay Speaker Nancy Pelosi - Martes, Mayo 5, 2020 sa 1PM PT
Mangyaring j oin fo r ng isang live na web kaganapan sa House Speaker Nancy Pelosi at maliit na ari ng negosyo at mga
lider sa COVID-19 ni patuloy na pang-ekonomiyang mga epekto at ang House Leadership ni targeted relief pagsisikap
para sa mga maliliit na negosyo sa bansa. Sasamahan ni Speaker Pelosi ang maliliit na may-ari ng negosyo at pinuno
para sa isang talakayan tungkol sa mga pangangailangan ng mga negosyante ng Amerika at mga maliliit na may-ari ng
negosyo sa pagsiklab ng COVID-19.     
 
Mangyaring tandaan, ang pla�orm ay may kapasidad para sa 3000 na dadalo. Ang pagdalo ay nasa unang dara�ng na
unang batayan. Magparehistro dito .
 
- Ang pagdadala ng empleyado s Bumalik Sa panahon COVID 19 - Miyerkules, Mayo 6, 2020 sa 02:00
Sumali sa Restaurant Veteran at Nor C al SBDC Restaurant Program Manager Louise Dawson at Panauhin ng
Tagapagsalita na si Julie Chendes , SPHR at Tagapagtatag ng mga Susunod na Antas ng Antas para sa isang webinar
upang matulungan ang industriya ng restawran at �ngian ng mga kliyente na maibalik ang kanilang mga empleyado
pabalik sa trabaho pagkatapos ng mga order na "Silungan sa Lugar". ay naangat. Mag-aalok sina Louise at Julie ng ilang
mga diskarte upang maibalik nang walang putol ang iyong workforce . Para sa karagdagang impormasyon at upang
magparehistro, mag- click dito . 
 
- Paano Mag-Model at Budget para sa COVID Era - Huwebes, Mayo 7, 2020 sa 2:00
Sumali sa Nor C al SBDC Restaurant Team sa isang webinar at pagbabahagi ng sesyon sa pamayanan ng restawran
upang talakayin kung paano magplano sa pananalapi para sa iyong negosyo sa COVID 19. Ang unang bahagi ng sesyon,
ang Financial Expert na si Paul Bozzo , ay pag-uusapan ang kahalagahan ng desisyon paggawa mula sa pinansyal.
Kumuha ng isang pangkalahatang-ideya sa kung paano mag- modelo, magplano at badyet sa panahon ng isang
�meframe na may maraming mga sitwasyon . Sa ikalawang kalaha�, ang mga tagapayo na sina Gail Lillian at Adriana
Lopez Vermut ay mangunguna ng talakayan sa mga dadalo sa pagbabahagi ng mga ideya at mapagkukunan. Halika at
ibahagi kung ano ang gumagana para sa iyong negosyo sa pagkain. Gawin na�ng malalim na sumisid at malaman ito!
Ang espasyo ay limitado sa50 na restawran bawat sesyon kaya't pagdila dito upang magparehistro:    
h�ps://nc.ecenterdirect.com/events/46524 .
 
- Mga Serbisyong Ligal para sa Mga Negosyante (LSE) Libreng Virtual Legal Clinics - Mayo 7 at 14, 2020
Ang Legal Services Para sa Mga Negosyante (LSE) ay maghaha�d ng dalawang virtual legal na klinika .  
 

7 Mayo , 2020 4:00-6:00 w ill makasama community partner , Mission Economic Development Agency (MEDA) .
 
Mayo 14, 2020 mula 5pm hanggang 7pm ay ang buwanang Legal Clinic na naging isang virtual na kaganapan.
 

Ang mga negosyante ay magkakaroon ng pagkakataon na kumunsulta sa isang abugado sa batas ng negosyo nang
paisa-isa sa pamamagitan ng Zoom (online pla�orm) , na may mga katanungan tungkol sa pagbuo ng en�ty, pagsusuri
sa kontrata, at iba pang mga paksa tulad ng inihayag. Magagawa mong ma-access ang virtual klinika sa iyong telepono
o sa iyong computer gamit ang isang web browser kasama ang mga headphone at mic.  
 
Ang mga appointment ay 60 minuto bawat isa. Kinakailangan ang pagrehistro at makakontak ka sa ibang pagkakataon
upang kumpirmahin ang iyong pagdalo at may impormasyon kung paano ma-access ang virtual na klinika.
Kinakailangan ang pagkumpirma ng iyong appointment. Limitado ang puwang kaya ang RSVP ngayon .
 
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Bilang paalala, mangyaring maging alerto tungkol sa mga potensyal na scheme ng pandaraya na may kaugnayan sa
mga programang pampasigla sa pang-ekonomiya. Upang maiulat ang mga scam at panloloko na may kaugnayan sa
programa ng SBA, mag- click dito . Ang Opisina ng A�orney General ay nagbigay din ng impormasyon at mga
mapagkukunan na may kaugnayan sa mga coronavirus scam dito .
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Ang Coronavirus (COVID-19) Mga Order sa Kalusugan at mga rekomendasyon mula sa DPH ay matatagpuan sa:
sfdph.org/ dph /alerts/coronavirus.asp
 
Ang lahat ng mga pagdeklara ng Mayoral tungkol sa COVID-19 ay matatagpuan sa:
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
Para sa karagdagang impormasyon, maaari ka ring tumawag sa 311, at para sa opisyal na pag-update, mag-sign up para
sa alerto ng Lungsod ng alerto: text COVID19SF hanggang 888-777 .

Upang mapana�li ang napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag-sign up para sa aming e-
balita sa h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
Sa pagkakaisa,
 
Opisina ng Maliit na Staff ng Negosyo
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