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Ngày 20 tháng 5 năm 2020
Bạn đọc thân mến,
Dưới đây là thông báo và cập nhật vào giữa tuần của bạn . Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại
sfosb@sfgov.org và nhớ kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông n mới. Để xem tất cả các thông báo trước đây của
chúng tôi , hãy truy cập h ps://sfosb.org/ebONSins .
THÔNG BÁO:
Lệnh Y tế C19-08b, Chỉ thị 2020-08 & 2020-09b
Tuần trước, các cán bộ y tế của thành phố đã ban hành Health tự C19-08b hạn chế việc ing hẹn y tế thông thường và
phẫu thuật tự chọn, khuyến khích các cuộc hẹn từ xa, khẳng định rằng cần sa trạm xá có thể vẫn mở và cung cấp hướng
dẫn hoạt động , và thiết lập chỉ cho phép một số phẫu thuật, thủ tục, và thăm để xảy ra . Các thứ tự không ngăn chặn
việc cung cấp bất kỳ điều trị y tế khẩn cấp, cần thiết, hoặc cần thiết, tư vấn, hoặc chữa lành nghệ thuật trong sự phán
xét của một nhà cung cấp y tế, tư vấn, hoặc học nghệ thuật trị liệu . Ngoài ra, các nhà cung cấp phải quản lý bảng câu
hỏi được cung cấp trong Bản đính kèm 1 (trên trang 11 của Lệnh Y tế ) trước khi gặp trực ếp bệnh nhân hoặc khách
hàng .
Bên cạnh đó, Chỉ thị 2020-08 và 2020-09b trích lập cần thực hành tốt nhất cho phẫu thuật tự chọn và chăm sóc sức khỏe
răng miệng.
Sở Y tế Công cộng San Francisco đã ban hành chỉ thị mới (2020-08) có hiệu lực ngay lập tức đối với các ca phẫu thuật tự
chọn bao gồm các chuyến thăm trước và sau phẫu thuật. Đối với mục đích của Chỉ thị này, phẫu thuật tự chọn có nghĩa
là bất kỳ thủ tục phẫu thuật không khẩn cấp nào, cho dù là bệnh nhân nội trú hay ngoại trú, được lên lịch trước. Điều
này bao gồm, không giới hạn, phẫu thuật thẩm mỹ, một số thủ tục nha khoa, thủ thuật phẫu thuật xâm lấn cần phẫu
thuật an thần, phẫu thuật mắt và các phẫu thuật được lên kế hoạch trước hoặc các thủ tục không phẫu thuật liên quan
đến gây mê toàn thân hoặc gây tê có ý thức (như nội soi hoặc nội soi). Chỉ thị (2020-09b) trở nên có hiệu quả vào lúc
11:59 chiều ngày 17 tháng năm năm 2020 cho việc chăm sóc sức khỏe răng miệng mà trong cludes nhưng không giới
hạn tới bất kỳ phòng ngừa, phục hồi, bảo trì, mỹ phẩm, vệ sinh, sửa chữa, chỉnh nha, khẩn cấp, hoặc chăm sóc khẩn
cấp.
Các nhà cung cấp dịch vụ phải tạo, thông qua và triển khai Kế hoạch Sức khỏe và An toàn nhằm giải quyết từng mục
được liệt kê trong hướng dẫn Thực hành Tốt nhất (Phần trình bày A trên trang 5 của đơn đặt hàng), trước khi được
phép cung cấp bất kỳ dịch vụ chăm sóc bệnh nhân hoặc khách hàng nào . Để giữ an toàn cho công nhân và công chúng,
mỗi doanh nghiệp phải cung cấp một bản sao của tài liệu đính kèm chỉ thị cho tất cả các nhân viên làm việc bên ngoài
hộ gia đình của họ. Tất cả các doanh nghiệp sức khỏe liên quan đến được khuyến khích để đọc các Chỉ thị đầy đủ và
triệt để. E ach f hành phần phải luôn cập nhật bằng cách kiểm tra các trang web DPH tại
h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp và h ps://sfcdcp.org/covid-19 thường xuyên.
Tuyên bố bổ sung Mayoral # 15
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 , Thị trưởng Breed đã ký Tuyên bố bổ sung số 15 tuyên bố các doanh nghiệp bán lẻ vận
hành hàng hóa và hàng hóa lề đường có thể cần chiếm một phần vỉa hè phía trước doanh nghiệp để tạo điều kiện
thuận lợi cho việc nhận và thanh toán lề đường. Đó là lợi ích công cộng để từ bỏ bất kỳ yêu cầu giấy phép và lệ phí để
cho phép các doanh nghiệp chiếm vỉa hè cho mục đích này. Một quy định ny của luật địa phương nghiêm cấm việc
chiếm dụng vỉa hè cho mục đích này bị đình chỉ. Ngoài ra, b usinesses, các tổ chức phi lợi nhuận và nhà điều hành của
các phòng công cộng khác được phép đặt các dấu hiệu tạm thời trên vỉa hè liền kề với cơ sở của họ để tạo điều kiện xã
hội cho những người chờ đợi bên ngoài các cơ sở đó và bất kỳ luật pháp địa phương nào cấm điều này, kể cả Mục
184.57 Bộ luật công trình công cộng, bị đình chỉ .
Bộ Công trình Công cộng (DPW) đã cung cấp các hướng dẫn rằng các bảng / đồ đạc được sử dụng cho việc lấy hàng lề
đường phải được đặt ngay trước mặt ền cửa hàng. Các doanh nghiệp không thể vượt quá ranh giới chiều rộng liên
quan đến mặt ền tòa nhà của họ. Để biết thêm chi ết về các hoạt động lề đường, hãy truy cập trang web của DPW .
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Trang web thử nghiệm COVID Tenderloin MIỄN PHÍ COVID-19 Thử nghiệm cho Tenderloin
Được cung cấp bởi Bộ Y tế Công cộng, Ủy ban Nhân quyền, GLIDE & Code Tenderloin với sự hỗ trợ của Giám sát viên
Ma Haney và các đối tác cộng đồng Tenderloin , xét nghiệm COVID-19 miễn phí có sẵn cho Tenderloin vào các ngày và
giờ sau:
L oca on: T enderloin Recrea on Centre, 570 Ellis đường
Thứ tư, ngày 20 tháng 5, 12 giờ tối - 4 giờ chiều
Thứ Năm - Chủ Nhật, ngày 21 - 24 tháng 5, 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
Thứ Năm - Thứ Hai, 28 tháng 5 - 1 tháng 6, 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
S chedule một cuộc hẹn trước trực tuyến tại sf.gov/ GetTestedSF và nhấp vào Sách Book tại Tenderloin Pop-Up "(chỉ
bằng ếng Anh) hoặc bằng cách gọi số 415-701-2311 (có sẵn dịch vụ đa ngôn ngữ) .
Các đối tác cộng đồng của C : St. Anthony, Câu lạc bộ nam và nữ SF, CCDC, Liên minh về người vô gia cư, TNDC, Nhà
khách sạn, The Well Well, La Voz La na, CHP, THC, TLCBD, Đại hội nhân dân Tenderloin, VYDC, Fool .
Điểm nổi bật trong kinh doanh kế thừa: Tommaso's Ristorante Italiano
Nhận sửa chữa rượu vang ngày bướu của bạn từ chủ yếu của North Beach Tommaso , điểm đến số 1 của San Francisco
cho pizza, mì ống và đặc sản Ý. Tất cả các chai rượu vang được giảm 50% vào thứ Tư. Cặp với một đĩa mì ống tươi ngon sự hoàn hảo! Đặt hàng giao hàng qua Caviar, DoorDash và Postmate, hoặc gọi (415) 398-9696 để đặt hàng của bạn để
nhận hàng. Đề nghị thay đổi hoặc hủy bỏ dựa trên nh khả dụng.
Giờ: Thứ Ba - Chủ Nhật 4:00 chiều - 8:30 tối
Menu: h ps://www.tommasos.com/menu

Quảng cáo được thiết kế bởi Osaki Crea ve Group . Chúng tôi giúp biến ý tưởng thành câu chuyện thông qua thương
hiệu.
Trong phần này, chúng tôi nhấn mạnh các dịch vụ, ưu đãi và ưu đãi mới được cung cấp bởi các Doanh nghiệp Di sản
trong Đơn đặt hàng tại chỗ. Các doanh nghiệp kế thừa là các cơ sở phục vụ cộng đồng lâu đời, đã hoạt động ở San
Francisco từ 30 năm trở lên và đóng góp vào lịch sử và bản sắc của thành phố. Các doanh nghiệp này thúc đẩy sự tham
gia của công dân và phục vụ như tài sản văn hóa có giá trị của thành phố. Kiểm tra danh sách đầy đủ và bản đồ của các
doanh nghiệp kế thừa tại đây .
HỘI THẢO:
Thực ễn tốt nhất để nhận hàng lề đường - Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2020 lúc 11:00 sáng
Văn phòng Phát triển Kinh tế & Lao động SF, Ủy ban Giải trí San Francisco, Bộ Y tế Công cộng đang tổ chức một hội thảo
trực tuyến về các quy tắc và thực ễn tốt nhất cho chính sách mới của Thành phố về việc đón khách cho các doanh
nghiệp bán lẻ. Nhấn vào đây để tham gia trên Zoom.
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Hỏi Một luật sư - Thứ Năm lúc 04:00
Tham gia AskSBDC và Caseforce vào thứ Năm lúc 4 giờ chiều. Đưa câu hỏi của bạn và m hiểu các cập nhật chính từ các
chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm về các chủ đề bao gồm cả PPP và thất nghiệp, lời khuyên thực tế về việc vay
mượn, các vấn đề về lương và nhiều hơn nữa.
Liên kết: h p : // zoom. taskbdc.com/caseforce | Thu phóng mật khẩu: baseforce
Lưu ý: Liên kết để tham dự Thứ năm Hỏi Luật sư sẽ CHỈ hoạt động trong phiên .
Ủy viên bảo hiểm CA, ông Ricardo Lara Tele-Town Hall ở Tây Ban Nha - Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 lúc 1:00 chiều
Tham gia với Ủy viên Bảo hiểm CA Ricardo Lara và Phòng Thương mại Tây Ban Nha California cho Tòa thị chính Tây Ban
Nha về các vấn đề bảo hiểm và các nguồn lực sẵn có cho các doanh nghiệp nhỏ trong trường hợp khẩn cấp về đại dịch
COVID-19. Với nhiều doanh nghiệp trải qua tổn thất kinh tế to lớn, bắt buộc bạn phải có thông n cập nhật về các dịch
vụ và tài nguyên. Các chuyên gia từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ, Đa số doanh nghiệp nhỏ và Phòng
thương mại khu vực Tây Ban Nha CA cũng sẽ tham gia cuộc trò chuyện. Để biết thêm thông n, bấm vào đây .
NGUỒN LỰC TUYỆT VỜI:
Văn phòng doanh nghiệp nhỏ (OSB) đã tạo một danh sách các nhà cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) tại địa
phương làm tài nguyên cho các doanh nghiệp nhỏ SF đang m cách mua PPE. Bất kỳ doanh nghiệp nào bán PPE cho các
doanh nghiệp SF và muốn được thêm vào danh sách này có thể liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org .
Xin nhắc lại, xin hãy cảnh giác về các chương trình lừa đảo ềm ẩn liên quan đến các chương trình kích thích kinh tế. Để
báo cáo các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến chương trình SBA, bấm vào đây . Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã
cung cấp thông n và tài nguyên liên quan đến lừa đảo coronavirus tại đây .
Có thể m thấy các đơn đặt hàng và khuyến nghị về sức khỏe của coronavirus (COVID-19) tại:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
Tất cả các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 có thể được m thấy tại:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regending-covid-19
Để biết thêm thông n, bạn cũng có thể gọi số 311 và để cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của Thành
phố: nhắn n COVID19SF gửi 888-777 .
Để cập nhật thông n và tài nguyên liên quan đến COVIC-19, hãy đăng ký nhận n tức điện tử của chúng tôi tại
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Đoàn kết,
Văn phòng nhân viên doanh nghiệp nhỏ
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