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S ubject Line: Tương tác xã hội an toàn hơn; Đạo luật linh hoạt PPP
 
Ngày 5 tháng 6 năm 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Trước khi đi vào cuối tuần, dưới đây là các thông báo và cập nhật mới. Nếu bạn đã bỏ lỡ bản �n của chúng tôi ngày hôm
qua về các lựa chọn tài trợ mới cho các doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể xem nó ở đây . Tất cả các bản �n trước đây của
chúng tôi được đăng trực tuyến tại h�ps://sfosb.org/ebONSins . Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng
tôi tại sfosb@sfgov.org . Bạn cũng có thể kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông �n mới .

THÔNG BÁO:
Hướng dẫn về các tương tác xã hội an toàn hơn 
Mặc dù Lệnh Giữ nhà vẫn còn hiệu lực, San Francisco nhận ra rằng mọi người có thể bắt đầu gặp lại gia đình và bạn bè
và đang sử dụng mô hình giảm thiểu tác hại để cung cấp hướng dẫn về những cách an toàn nhất để làm điều đó. Là một
phần của các kế hoạch an toàn mở cửa trở lại San Francisco và cho phép hoạt động nhiều hơn, thành phố phát hành
mới hướng dẫn y tế công cộng nếu người dân bắt đầu mở rộng sự tương tác xã hội của họ .
 
Bước đầu �ên khi xem xét tương tác xã hội trong đại dịch COVID-19 là đánh giá rủi ro của bạn và rủi ro của những
người thân yêu của bạn. Nếu bạn chọn tương tác với những người bên ngoài gia đình, bạn có thể làm cho nó an toàn
hơn bằng cách: 
 

Làm các hoạt động ngoài trời.
Nằm cách nhau 6 feet và che mặt.
Tránh sử dụng các đồ vật dùng chung như đồ dùng và đồ chơi.
Hạn chế số lượng hộ gia đình và những người liên quan.
Ở nhà nếu bạn cảm thấy không khỏe - đặc biệt nếu bạn đang gặp phải các triệu chứng COVID-19 như sốt, ho
hoặc mệt mỏi.

 
Để được hướng dẫn chi �ết hơn cho các tương tác xã hội hạn chế, hãy truy cập SF.gov/ an toàn xã hội hóa . 
 
SFMTA �ếp tục thực thi lệnh quét đường bắt đầu từ ngày 15 tháng 6
Thị trưởng London N. Breed và Cơ quan Giao thông vận tải thành phố San Francisco (SFMTA) hôm nay thông báo rằng
Thành phố sẽ �ếp tục thực thi các vi phạm đỗ xe liên quan đến quét đường bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 15 tháng Sáu.
Trong Lệnh Giữ nhà, SFMTA sẽ không bán vé cho việc quét đường nhưng khuyến khích mọi người di chuyển phương
�ện của họ nếu họ có thể cho các đội quét đường. Việc nối lại việc thực thi quét đường cơ học là cần thiết để đảm bảo
rằng đường phố vẫn sạch sẽ khi Thành phố bắt đầu cho phép nhiều doanh nghiệp và hoạt động �ếp tục hoạt động.
 
Chương trình Bảo vệ �ền lương linh hoạt Act 

Hôm nay, 05 tháng 6 
ngày 

, Chủ tịch Trump ký vào HR luật 7010 - Chương trình bảo vệ �ền lương linh hoạt Act (PPPFA),
địa chỉ es lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ xung quanh Chương trình Bảo vệ �ền lương ( PPP ) được tạo ra dưới
CARES Luật . Những cải �ến chính bao gồm:
 

Thời hạn cho vay : Các khoản vay mới sẽ có thời hạn 5 năm (ban đầu là 2 năm)
Chi phí �ền lương bắt buộc : Số �ền cần thiết để chi cho bảng lương hiện là 60% (ban đầu là 75%). Điều này có
nghĩa là số �ền có sẵn cho các chi phí phi lương, như �ền thuê nhà, �ền điện nước và �ền lãi thế chấp là 40%
(ban đầu là 25%).
Thời gian được bảo hiểm: Các doanh nghiệp sẽ có 24 tuần để chi �ền (trước đó là 8 tuần) hoặc cho đến ngày 31
tháng 12 năm 2020 (trước đó là ngày 30 tháng 6), tùy theo điều kiện nào đến trước.
Yêu cầu tha thứ cho khoản vay / Phục hồi khoản vay: Đối với sự tha thứ cho khoản vay, PPPFA kéo dài ngày
phục hồi đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và thêm các trường hợp ngoại lệ cho số lượng nhân viên giảm.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/58fd17c1ba/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfosb.org/ebulletins
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://SF.gov/safersocializing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://SF.gov/safersocializing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-municipal-transportation-agency-resume-enforcement-street-sweeping-beginning
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program


6/5/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/3

Trì hoãn thuế biên chế: Các doanh nghiệp hiện có quyền truy cập đầy đủ vào việc hoãn thuế biên chế.
 
Để biết thêm thông �n , hãy xem lại văn bản đầu �ên của PPPFA .
 
Đối với những người quan tâm đến việc áp dụng cho PPP, tài trợ vẫn có sẵn. Chúng tôi khuyến khích bạn �m kiếm một
người cho vay đủ điều kiện để xác định xem khoản vay này có phù hợp với bạn hay không và bắt đầu chuẩn bị hồ sơ.
SBA đã chia sẻ danh sách những người cho vay tham gia vào PPP theo Bang. Kiểm tra với ngân hàng của bạn để xem
liệu họ có cung cấp PPP hay xem lại Danh sách người cho vay của Đa số doanh nghiệp nhỏ .
 
Ứng dụng Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch Trợ giúp
Bạn có tự làm việc trong SF phải đối mặt và bị mất thu nhập từ COVID-19 không?

Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc đang cung cấp một phòng khám pháp lý mới để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp tự làm
chủ truy cập Hỗ trợ thất nghiệp đại dịch thông qua EDD. Các cố vấn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trực �ếp hầu như cho
người tự làm chủ để xác định xem họ có đủ điều kiện cho PUA hay không và nếu có, hãy hướng dẫn họ thông qua ứng
dụng trực tuyến của EDD. Để đăng ký, hãy gọi (415) 484-8372 hoặc điền vào mẫu trực tuyến .
 
Điểm nổi bật trong kinh doanh kế thừa: Rung động tốt
Bắt đầu cuối tuần ngay với việc mua hàng từ Good Vibra�ons , một nhà bán lẻ �ch cực về �nh dục nhằm thúc đẩy sức
khỏe �nh dục và �nh dục an toàn cho mọi người thuộc mọi giới �nh và khuynh hướng �nh dục. Good rung động được
thành lập vào năm 1977 và được phê duyệt là một doanh nghiệp kế thừa vào ngày 1 tháng 1 năm 2017.
 
Địa điểm 603 đường phố Good rung động của Good rung động mở cửa đón khách hàng ngày từ 11 giờ sáng đến 7 giờ
tối. Đặt hàng trước 6 giờ chiều để nhận hàng cùng ngày! Chi �ết đầy đủ cho xe bán tải lề đường có sẵn ở đây . Bạn cũng
có thể mua thẻ eGi� cho mình hoặc tặng một món quà cho bạn bè, với bất kỳ số �ền nào bạn muốn. Mua sắm trực
tuyến và mua thẻ eGi� tại goodvibes.com . Niềm vui là tất cả của bạn.
 

 
Quảng cáo được thiết kế bởi Osaki Crea�ve Group . Thành công của bạn là thành công của chúng tôi. Chúng tôi ở đây vì
bạn."
 
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:
Tòa thị chính Tele về Bảo hiểm & Tài nguyên doanh nghiệp nhỏ - Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020 lúc 1:00 PM 
Ủy viên Bảo hiểm California Ricardo Lara, Thành viên Hội đồng Kevin Kiley (AD-06) và Đa số doanh nghiệp nhỏ đang tổ
chức một tòa thị chính ảo để thảo luận về các vấn đề bảo hiểm cho chủ doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch. Với nhiều
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doanh nghiệp trải qua tổn thất kinh tế to lớn, Bộ Bảo hiểm California muốn thông báo và nghe ý kiến   từ các chủ doanh
nghiệp nhỏ về các vấn đề bảo hiểm.
 
Vui lòng RSVP và gửi câu hỏi của bạn đến crb@insurance.ca.gov với Asm . Tòa thị chính Kevin Kiley Tele trong dòng chủ
đề. E gửi câu hỏi của bạn trước và không muộn hơn 10:00 vào Thứ 4 Tháng 6 1 0. Để biết thêm thông �n, bấm vào h e re
.  
 
NGUỒN LỰC TUYỆT VỜI:
CNBC đã xuất bản một bài viết về việc trả thuế cho trợ cấp thất nghiệp. Điều này có thể hữu ích cho chủ doanh nghiệp
và nhân viên đang nhận PUA hoặc UI.
 
Trung tâm dịch vụ văn hóa từ thiện tập hợp một danh sách các nhà hàng mở xung quanh khu phố Tàu . Hãy �ếp tục hỗ
trợ các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi.
 
Văn phòng của doanh nghiệp nhỏ (OSB) đã tạo ra một danh sách các địa phương p roviders phương �ện bảo vệ cá nhân
(PPE) như một nguồn lực cho SF các doanh nghiệp nhỏ 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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