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Mahal na Mambabasa,
Habang ito ay naging isang ma gas na ilang buwan para sa aming maliit na komunidad ng negosyo, nakakakuha kami
ng lupa at nakikita ang pag-unlad sa paligid ng aming mga sama-samang pagsisikap upang mapabagal ang pagkalat ng
COVID-19. Tulad ng mga pivot ng San Francisco patungo sa pagbawi ng ekonomiya, inihayag ni Mayor London N. Breed
at Direktor ng Kalusugan na si Dr. Grant Colfax ang mga ngi na mga negosyong pa na rin ang mga nauugnay na mga
tagagawa at mga bodega ay papayagan na buksan at patakbuhin ang pag-pickup at paghaha d ng store sa lalong
madaling 10:00 p.m. Lunes, Mayo 18, 2020.
Ngayon, ang Lungsod ay naglabas ng mga patnubay (magagamit din online sa SF.gov/curbside ) para sa mga ngi na
negosyo, pa na rin ang mga nauugnay na tagagawa at mga bodega . Bago mabuksan ang isang negosyo, dapat silang
maghanda, mag-post, magpapatupad, at ipamahagi (para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad), isang protocol sa
pagpapalayo ng panlipunan at isang nakasulat na planong pangkalusugan at kaligtasan na tumutugon sa lahat ng
naaangkop na pinakamahusay na kasanayan na detalyado sa mga nauugnay na direk ba ng Health Oﬃcer . TANDAAN:
Habang ang patnubay para sa pagpapatupad ng isang protocol sa malayo sa lipunan ay gumagawa ng tala tungkol sa
paglilimita sa mga customer sa loob ng ndahan, ang susugan na Health Order ay hindi payagan ang mga customer na
pumasok sa ndahan para sa mga hindi mahahalagang negosyo sa ngi.
Sa ilalim ng susog na Order ng Kalusugan, ang anumang ndahan ng ngi sa San Francisco na nakaharap sa kalye ay
maaaring mapatakbo sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon:
Storefront, curbside, o labas lamang ng pickup. Ang mga customer ay maaaring hindi pumasok sa ndahan.
Hindi hihigit sa 10 mga tauhan ang maaaring nasa site sa pasilidad ng ngi sa anumang oras. Ang mga mas
maliit na ndahan ay maaaring kailanganing limitahan ang mga tauhan sa mas kaun sa 10, upang payagan ang
kinakailangang paglalakbay sa lipunan.
Ang mga ndahan ay dapat magkaroon ng access sa isang katabing curbside na katabing bangketa, kalye,
eskinita, o paradahan para sa pickup ng mga customer gamit ang anumang pinahihintulutang paglalakbay. Ang
lugar ng pickup ay hindi dapat hadlangan ang mga naglalakad, o maging sanhi ng kasikipan ng pedestrian o
pagsisikip ng sasakyan.
Ang mga ngi sa isang nakapaloob na panloob na shopping center ay maaaring hindi mabuksan sa oras na ito,
maliban sa lawak na ang ndahan ay may magkahiwalay na pasukan sa isang panlabas na sidewalk.
Ang pangunahing mga kinakailangan ng kasalukuyang Order sa Kalusugan ay nanana li sa lugar, kabilang ang mga
kinakailangan upang mana li sa bahay maliban sa mga mahahalagang pangangailangan at ilang mga pinahihintulutang
ak bidad, kabilang ang mga panlabas na negosyo at ak bidad. Bilang karagdagan, ang San Franciscans ay dapat
magpatuloy na sundin ang mga kinakailangan sa lipunan sa lipunan at magsuot ng mga takip sa mukha kapag
naghihintay ng linya para sa pickup . Ang mga negosyo ay maaaring mag-print ng mga ﬂyer ng mga pangunahing
kinakailangang ito sa iba't ibang wika sa h ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 .
Ang Oﬃce of Small Business lumikha ng isang listahan ng mga lokal na mga nagbibigay ng mga personal na
proteksiyon kagamitan (PPE) upang matulungan kang madaling source th e s e item kabilang ang sneeze guards .
Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo sa pagiging isang angkla sa aming komunidad. Habang hindi natapos ang
pandemya, patuloy na susubaybayan ng lungsod ang pag-unlad nito at gagawa ng mga kinakailangang pagsasaayos
kung kinakailangan. Mangyaring tandaan na sundin ang mga pamamaraan na ito upang mapana ling ligtas at malusog
ang na rang bahagi ng iyong mga tauhan . Ang kagalingan ng a ng pamayanan ang pinakapuna na ng prayoridad.
Para sa mga katanungan, mangyaring c ontact ang Opisina ng Maliit na Negosyo sa 415-554-6134 o mag- email sa amin
sa sfosb@sfgov.org .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staﬀ ng Negosyo
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