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Mayo 28, 2020
Mahal na Mambabasa,
Mangyaring ngnan ang mga bagong anunsyo at mga update ngayon. Para sa mga nag-miss sa virtual press conference
ni Mayor Breed upang ipahayag ang meline at plano para sa ligtas na muling pagbukas ng San Francisco, maaari mo
itong ngnan dito . 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:
Timeline at Plano para sa Malayang Pagbubukas ng San Francisco
Inihayag ngayon ni Mayor London N. Breed ang oras at plano para sa pagbubukas muli ng San Francisco na magbibigaydaan sa ilang mga negosyo at ak bidad na magpapatuloy sa mga pagbabago sa mga phase sa dara ng na mga linggo at
buwan. Ang plano ng pagbubukas muli ng San Francisco ay nakahanay sa mga patnubay ng Estado at batay sa isang
modelo ng panganib na par kular sa San Francisco upang kontrolin ang pagkalat ng COVID-19 at protektahan ang
kalusugan ng publiko. Hangga't nagpapatuloy tayong sumulong, papayagan ng San Francisco ang muling pagbukas ng
mga negosyo at ak bidad na pinahihintulutan sa ilalim ng mga patnubay ng Estado.
st

Phase 2A - Hunyo 1
Pag-aalaga ng bata
Mga hardin ng botaniya
Panlabas na museyo at makasaysayang mga site
Ang ngi sa labas ng curbside para sa mga serbisyo na may kaun ng kontak (pagkumpuni ng sapatos, pagaayos ng aso, atbp.)
th

Phase 2B - Hunyo 15
Karamihan sa panloob na ngi
Panlabas na kainan
Mga kampo ng tag-init
Mga pribadong serbisyo sa panloob na sambahayan
Mga serbisyong pangrelihiyon at seremonya
Mga klase sa panlabas na ehersisyo
Mga propesyonal na larong pampalakasan, paligsahan, at iba pang mga lugar ng libangan na walang mga
manonood
Mga di-pang-emergency na appointment
th

Phase 2C - Hulyo 13
Panloob na pagkain na may mga pagbabago
Mga salong pampaganda at barbach
Mga bukas na bahay na bahay (sa pamamagitan lamang ng appointment)
Phase 3 - Mid-August - upang matukoy, ay higit sa isang sub-phase
Mga paaralan na may mga pagbabago
Mga Bar
Iba pang mga personal na serbisyo
Mga salon sa kuko
Mga establisimento ng masahe
Mga parlors ng ta oo
Mga gym at ﬁtness center
Mga Palaruan
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Palanguyan
Mga Panloob na Museyo
Phase 4 - Petsa na matukoy
Mga lugar ng konsiyerto
Live na madla sports at performances
Mga nightclubs
Mga Pista
Lahat ng mga hotel at panuluyan para sa paglilibang at turismo
Ang listahan na ito ay hindi kasama ang lahat ng mga negosyo at ak bidad na isinama ng Lungsod sa plano para sa
pagbubukas muli. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa SF.gov/reopening .
Bagong Order sa Kalusugan C19-12b Nangangailangan ng mga residente at Manggagawa na Magsuot ng Mga Takip na
Mukha sa Labas ng Bahay
Inihayag ngayon ni Mayor London Breed at Health Director na si Dr. Grant Colfax na ang lahat sa San Francisco ay
hihilingin na magsuot ng mga takip sa mukha sa karamihan ng mga okasyon kapag nasa labas sila ng kanilang mga
tahanan, isang hakbang na magiging kri kal sa kakayahan ng Lungsod na ligtas na mabuksan muli. Ang Order ay
epek bo sa 11:59 ng Mayo 29, 2020 at ngayon ang pangangailangan ay pinalawak sa tuwing ang mga tao ay nasa labas
ng kanilang mga tahanan sa karamihan ng mga sitwasyon sa San Francisco, na may limitadong mga pagbubukod. Ang
mga maskara na may one-way valves ay hindi epek bo dahil pinapayagan nila ang mga air droplet na malayang
makatakas kapag humihinga ang nagsusuot. Hindi sila dapat magsuot at hindi maging karapat-dapat bilang isang takip
sa mukha sa ilalim ng pagkakasunud-sunod. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang
h ps://sf.gov/informa on/masks-and-face-coverings-coronavirus-outbreak .
Bumili ng mga maskara at iba pang kagamitan sa PPE para sa iyong mga kawani at negosyo mula sa isang lokal na
negosyo .
Linya ng Negosyo sa Pamana ng Negosyo: Bagong Kainan sa Delhi
Upang ibalot ang Asian Paciﬁc American (APA) Heritage Month , muli na ng ipinamalas ang masarap, tunay na
pagkaing Indian sa New Delhi Restaurant na matatagpuan sa 160 Ellis Street. Chef at may-ari Ranjan Dey show s mo
ang mas pinong mga punto ng paggawa ng Indian hipon Curry sa bahay sa APA Heritage Buwan ng video . Walang
kinakailangang mga espesyal na kagamitan - isang kalan lamang, isang kawali at ilang mga madaling mahanap na
sangkap! Para sa labis na lasa, subukang gami n ang New World Spice Curry Blends na may anim na mpla ng
pampalasa upang mapahusay ang iyong pagluluto sa bahay, magagamit para sa pagbili sa website ng New World Spice
. Masyadong tamad magluto? Pumunta lamang sa New Delhi Restaurant CurbsideCurry.com para sa curbside pick-up o
paghaha d.
Mga Oras: Ang curbsideCurry.com ay nakabukas ng 7 araw sa isang linggo mula 12:30 hanggang 8:30 pm Para sa mga
paghaha d, ang mga order ay maaaring gawin araw-araw hanggang sa 8:30 pm Walang minimum para sa mga serbisyo
sa paghaha d.
Menu: h ps://www.curbsidecurry.com/s/order
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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
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:
Patnubay sa Patnubay sa Patnubay sa PPP Loan ng Patnubay - Ang Gawin at Don'ts - Biyernes, Mayo 29, 2020 at 10:00
am
Maraming mga samahan ang nagsasama-sama ng puwersa upang ipakita ang isang PPP "Do's and Don'ts" webinar
ngayong Biyernes sa 10:00 PST. Ang tanggapan ng Gobernador ng CA ay nakikipag-ugnay sa puwersa sa isa sa kanilang
mga miyembro ng CA Entrepreneurship Task Force, si Nely Galan, habang pinamumunuan niya ang isang pambansang
talakayan tungkol sa PPP Loan kapatawaran sa pamumuno ng distrito ng SBA. Ito ay isang pantak ka diskarte - at sila
ay diving sa mga detalye ng applica on. At, ang programa ay inaalok sa Ingles at Espanyol. Mag-click dito upang
magparehistro .
Patuloy ng Landas ng San Francisco - Biyernes, Mayo 29, 2020 sa 1:00 ng hapon
Sumali kay Mayor Breed at Health Oﬃcer, Dr. Tomás Aragón sa isang live na pag-uusap tungkol sa landas ng San
Francisco. Naririnig mula kay Dr. Aragón tungkol sa kanyang papel bilang aming Health Oﬃcer at kung paano namin
matutukoy na sumulong nang ligtas na muling pagbukas ng mga bahagi ng a ng Lungsod at a ng ekonomiya habang
umaangkop tayo sa buhay na may COVID-19. Maaari kang manood ng live sa pamamagitan ng alinman sa mga social
saluran ni Mayor Breed:
YouTube
Facebook
Twi er
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 .
Mga Oras ng Virtual Oﬃce ng CASE - Huwebes 4:00 pm-5:30pm
Sumali sa California Maliit na Enterprise Task Force (CASE Force) naka ra tuwing Huwebes, 4 - 5:30 pm PDT para sa
virtual na oras ng opisina na pinamumunuan ng mga may karanasan na abogado. Ang mga sesyon na ito ay inilaan para
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sa mga negosyong California na may 25 o mas kaun ng mga empleyado, pa na rin ang mga nonproﬁts Isumite ang
iyong mga katanungan sa mga programa ng relief ng gobyerno at iba pang mga mapagkukunan ay naka ra sa aming
mga panelists.
Huwebes, Mayo 28 - Hunyo 25 4:00 pm - 5:30 pm PDT
SUMALI NG ZOOM MEETING
Dial-In ng Audio : 888 788 0099 (Walang bayad ang US)
Mee ng ID : 527 839 619
Password : baseforce
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Inilathala ng CNBC ang isang ar kulo tungkol sa pagbabayad ng buwis sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.
Maaaring makatulong ito para sa mga may-ari ng negosyo at empleyado na tumatanggap ng PUA o UI.
Pinagsama ng Charity Cultural Services Center ang isang listahan ng mga bukas na restawran sa paligid ng Chinatown
kapitbahayan . Mangyaring patuloy na suportahan ang aming mga lokal na negosyo.
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 ebalita sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staﬀ ng Negosyo
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