
5/20/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/3

Mayo 20 , 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Nasa ibaba ang iyong mga anunsyo at update sa midweek . Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring
makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org at tandaan na suriin ang oewd.org/covid19 para sa bagong impormasyon.
Upang ma�ngnan ang lahat ng aming nakaraang mga anunsyo, bisitahin ang h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

MGA PAGSUSULIT:
Health Order C19-08b, Direc�ves 2020-08 at 2020-09b
Noong nakaraang linggo, ang Health Officer ng City inisyu Kalusugan Order C19-08b rendahan ing rou�ne medical
appointment at elek�bo pag��s�s, hinihikayat ng remote appointment, papag�bayin na cannabis dispensaries ay
maaaring mana�ling bukas at nagbibigay ng opera�ng guidance , at nagtatatag ng mga direk�ba upang pahintulutan
ang mga �yak na operasyon, pamamaraan, at pagbisita na maganap . Ang Order ay hindi maiwasan ang pagbibigay ng
anumang emergency, kinakailangan, o mahahalagang mga medikal na paggamot, pagpapayo, o healing sining sa
paghatol sa isang medikal na provider, tagapayo, o healing arts prac��oner . Bilang karagdagan, ang mga
tagapagkaloob na ito ay dapat   pangasiwaan ang talatanungan na ibinigay sa A�achment 1 (sa pahina 11 ng Health
Order ) bago makita ang isang pasyente o kliyente . 
 
Bukod dito, ang mga Direc�ves 2020-08 at 2020-09b na i�natag ng mga Kinakailangan na Best Prac�ce para sa mga
elec�ve surgeries at pangangalaga sa kalusugan ng ngipin. 
 
Nagpalabas ang Kagawaran ng Kalusugan ng San Francisco ng bagong direk�ba (2020-08) na epek�bo kaagad para sa
mga elec�ve na operasyon kabilang ang pre-at post-surgery na pagbisita. Para sa mga layunin ng Direc�ve na ito, ang
elec�ve na operasyon ay nangangahulugang anumang hindi pang-emergency na pamamaraan ng operasyon, kung
inpa�ent o outpa�ent, na naka-iskedyul nang maaga. Kasama dito, nang walang limitasyon, cosme�c surgery, ilang
mga dental procedure, invasive surgical procedure na nangangailangan ng seda�on, eye surgeries, at iba pang
paunang naka-plano na operasyon o non-kirurhiko na pamamaraan na nagsasangkot ng pangkalahatang kawalan ng
pakiramdam o malay-tao na seda�on (tulad ng isang colonoscopy o endoscopy). Ang direk�ba (2020-09b) ay naging
epek�bo sa 11:59 ng Mayo 17, 2020 para sa pangangalaga sa kalusugan ng ngipin na sa mga cludes ngunit hindi
limitado sa anumang pag-iwas, pagpapanumbalik, pagpapana�li, kosme�ko, kalinisan, pagwawasto, orthodon�c,
kagyat, o pangangalaga sa emerhensiya. 
 
Ang mga nagbibigay ng serbisyo ay dapat lumikha, magpa�bay, at magpapatupad ng isang Plano sa Kalusugan at
Kaligtasan na tumutugon sa bawat item na nakalista sa patnubay ng Best Prac�ces (Exhibit A sa pahina 5 ng order),
bago pinahihintulutan na magbigay ng anumang pangangalaga sa pasyente o kliyente . Upang mapana�ling ligtas ang
mga manggagawa at pampubliko, ang bawat negosyo ay dapat magbigay ng isang kopya ng direktang pagdidikit sa
lahat ng mga tauhang nagtatrabaho sa labas ng kanilang sambahayan. Ang lahat ng mga negosyong may kaugnayan sa
kalusugan ay hinihikayat na basahin nang buo at lubusan ang mga Direksyon. E ach f acility dapat mana�ling-update sa
pamamagitan ng paglagay ng tsek DPH mga website sa h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp at
h�ps://sfcdcp.org/covid-19 regular.
 
Pahayag ng Mayoriyang Pandaragdag # 15
Noong Mayo 18, 2020 , nilagdaan ni Mayor Breed ang Supplemental Deklarasyon # 15 na nagpapahayag ng mga
negosyong �ngi na nagpapatakbo ng curbside pickup ng mga kalakal at kalakal ay maaaring kailanganin ang isang
bahagi ng sidewalk na nasa harap ng negosyo upang mapadali ang pag-pickup at pagbabayad ng curbside. Ito ay nasa
interes ng publiko na talikuran ang anumang mga kinakailangan sa permit at bayad upang payagan ang mga negosyo
na sakupin ang bangketa para sa hangaring ito. Ang isang probisyon ng lokal na batas na nagbabawal sa pag-okupar sa
sidewalk para sa hangaring ito ay nasuspinde. Bilang karagdagan, ang mga kawalang-saysay, mga nonprofit na
organisasyon, at mga operator ng iba pang mga pampublikong �rahan ay awtorisado na maglagay ng pansamantalang
pagmamarka sa bangketa na katabi ng kanilang lugar upang mapadali ang panlipunan na paglalakbay para sa mga
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taong naghihintay sa linya sa labas ng naturang lugar at anumang lokal na batas na nagbabawal dito, kabilang ang
Seksyon 184.57 ng Public Works Code, nasuspinde . 
 
Ang Department of Public Works (DPW) ay nagbigay ng mga patnubay na ang mga talahanayan / fixtures na ginagamit
para sa curbside pickup ay dapat mailagay agad sa harap ng �ndahan ng façade. Ang mga negosyo ay hindi maaaring
lumampas sa mga hangganan ng lapad na nauugnay sa kanilang gusali. Para sa karagdagang mga detalye sa mga
ak�bidad sa curbside, bisitahin ang website ng DPW .
 
LIBRE Tenderloin COVID Pagsubok Site COVID-19 Pagsubok para sa Tenderloin
Ibinigay ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng SF, Commission ng Human rights, GLIDE & Code Tenderloin na may
suporta mula sa Supervisor na si Ma� Haney at mga kasosyo sa komunidad ng Tenderloin , ang libreng pagsubok ng
COVID-19 ay magagamit para sa Tenderloin sa mga sumusunod na petsa at oras:
 
L oca�on: T enderloin Recrea�on Center, 570 Ellis Street
 

Wed, Mayo 20, 12pm - 4pm
Huwebes - Araw, Mayo 21 - 24, 10am - 4pm
HINDI - Mon, Mayo 28 - Hunyo 1, 10am - 4pm

 
S chedule isang appointment nang maaga sa online sa sf.gov/ GetTestedSF at i-click ang " Book at Tenderloin Pop-Up"
(Ingles lamang) o sa pamamagitan ng pagtawag sa 415-701-2311 (magagamit ang maraming serbisyo) .
 
C ommunity Partners: St. Anthony's, Boys & Girls Club SF, CCDC, Coali�on on Homelessness, TNDC, Hospitality House,
The Healing Well, La Voz La�na, CHP, THC, TLCBD, Tenderloin Congress Congress, VYDC, Faithful Fools .
 
Linya ng Negosyo sa Pamana: Ristorante Italiano ng Tommaso
Kunin ang iyong pag-aayos ng alak na alak mula sa staple ng North Beach na Tommaso's , # 1 na patutunguhan ng San
Francisco para sa mga pizza, pastas at specialty ng Italya. Lahat ng bote ng alak ay 50% off sa Miyerkules na to-go.
Ipares sa isang masarap na plato ng sariwang pasta - pagiging perpekto! Pag-order ng order sa pamamagitan ng Caviar,
DoorDash at Postmates, o tumawag sa (415) 398-9696 upang mailagay ang iyong order para sa pag-takeout. Alok sa
paksa upang baguhin o pagkansela batay sa pagkakaroon.
 
Mga Oras: Martes - Linggo 4:00 pm - 8:30 pm
Menu: h�ps://www.tommasos.com/menu

 
Ang ad na idinisenyo ng Osaki Crea�ve Group . "Tumutulong kami na maging mga kwento sa pamamagitan ng pagba-
brand."
 
Sa bahaging ito, binibigyan namin ng pansin ang mga bagong handog, espesyal at deal na inaalok ng Mga Negosyo sa
Legacy sa panahon ng Order-In-Place Order. Ang Mga Negosyo sa Legacy ay matagal, mga tagapagtaguyod ng serbisyo
sa komunidad na nagpatakbo sa San Francisco sa loob ng 30 o higit pang taon at nag-ambag sa kasaysayan at
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pagkakakilanlan ng lungsod. Ang mga negosyong ito ay nagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa civic at nagsisilbing
mahalagang mga assets ng kultura sa lungsod. Suriin ang buong listahan at mapa ng Mga Negosyo sa Pamana na narito
.
 
Mga WEBINARS:
Pinakamahusay na Kasanayan para sa Pagkuha ng Curbside - Huwebes, Mayo 21, 2020 at 11:00 am
Ang SF Office of Economic & Workforce Development, San Francisco Entertainment Commission ang Department of
Public Health ay nagho-host ng isang webinar sa mga patakaran at pinakamahusay na kasanayan para sa bagong
patakaran ng Lungsod sa curbside pick-up para sa mga �ngi na negosyo. Mag-click dito upang sumali sa Zoom.   
 
Magtanong ng Isang Abugado - Huwebes sa 4pm
Sumali sa AskSBDC at Caseforce sa Huwebes sa 4pm. Dalhin ang iyong mga katanungan at alamin ang mga
pangunahing pag-update mula sa mga nakaranasang propesyonal at abugado na sumasakop sa mga paksa kabilang ang
PPP at kawalan ng trabaho, prak�kal na payo sa paghihiram, mga isyu sa payroll at marami pa.
 
Link: h�p://zoom.asksbdc.com/caseforce | Mag-zoom password: baseforce
Tandaan: Ang link na dumalo sa Huwebes Magtanong ng isang Abugado ay LAMANG ak�bo sa session .
 
CA Insurance Commissioner Ricardo Lara Tele-Town Hall sa Espanyol - Miyerkules, Hunyo 3, 2020 at 1:00 pm
Sumali sa CA Insurance Commissioner Ricardo Lara at California Hispanic Chambers of Commerce para sa isang
Spanish Tele-Town Hall tungkol sa mga isyu sa seguro at magagamit na mga mapagkukunan para sa mga maliliit na
negosyo sa panahon ng emergency na COVID-19 pandemya. Sa maraming mga negosyo na nakakaranas ng ma�nding
pagkawala ng ekonomiya, kinakailangan para sa iyo na magkaroon ng napapanahon na impormasyon sa mga serbisyo
at mapagkukunan. Ang mga eksperto mula sa US Maliit na Pangangasiwa ng Negosyo, Maliit na Karamihan sa Negosyo
ng Negosyo at CA Hispanic Regional Chamber of Commerce ay makakasama sa pag-uusap. Para sa karagdagang
impormasyon, mag-click dito .
 
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Ang Opisina ng Maliit na Negosyo (OSB) ay lumikha ng isang listahan ng mga lokal na tagapagkaloob ng personal na
kagamitan sa proteksiyon (PPE) bilang isang mapagkukunan para sa mga maliliit na negosyo ng SF na naglalayong
bumili ng PPE. Ang anumang negosyo na nagbebenta ng PPE sa mga negosyo ng SF at nais na maidagdag sa listahang
ito ay maaaring makipag -ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .   
 
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 .
 
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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