
6/19/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

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

Hunyo 1 9 , 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Nasa ibaba ang mga bagong anunsyo at pag-update. Kung napalampas mo ang alinman sa aming nakaraang mga
anunsyo , maaari mo itong �ngnan . Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa
sfosb@sfgov.org . Mangyaring suriin din ang oewd.org/covid19 para sa bagong impormasyon.

MGA PAGSUSULIT:
Direc�ve 2020-20 - Pinakamahusay na Mga Kasanayan para sa Mga Serbisyo sa Pag-aalaga ng Ambulatory, Kasama ang
Counselling at Iba pang Healing Arts
Ang mabisang kaagad pagkatapos matanggap ang pagpapalabas, ito bagong Direc�ve Pinahihintulutan ng pagkakaloob
ng pangangalaga sa pamamagitan Ambulatory Care Service , kabilang Counseling at ang Pagpapagaling Arts. Hanggang
sa mai-update o susugan ang Direc�ve na ito, ang mga sumusunod na uri ng pangangalaga ay hindi pa pinapayagan na
gumana sa Lungsod.
 

a. Massage therapy (tulad ng lisensyado ng Kabanata 2 ng Dibisyon 2 ng California Business and Professions
Code);

b. Ang iba pang mga gawaing pang-katawan tulad ng Reiki, Rolfing, cupping, at pagsasama sa istruktura (ngunit
pinapayagan ang lisensyang pisikal na therapy, acupuncture, at mga serbisyo ng chiropractor);

c. Anumang pangangalaga na nagsasangkot ng pagkanta ng personal na pag-awit, pagsigaw (tulad ng therapy sa
ingay na hiyawan), o paglalaro ng mga instrumento ng hangin o tanso, na kung saan ay nadaragdagan ang
bilang, bilis, at laki ng mga hininga na mga par�do at samakatuwid ay nagdulot ng isang pagtaas ng panganib;
at

d. Ang anumang in-person therapy na grupo (ngunit ang mga maliliit na grupo, hanggang sa maximum na 12
katao kasama ang mga (therapist), ay pinapayagan hangga't: lahat ng tao ay sumunod sa Face Covering Order;
lahat ng tao ay nakaupo o nakikilahok nang mas malapit kaysa sa anim ang mga paa mula sa pinakamalapit na
tao; ang tagapagbigay ng therapy ay sumusunod sa Pinakamahusay na Kasanayan, kasama ang pagtukoy kung
ang pagtaas ng ben�lasyon, na iniiwan ang puwang na walang laman para sa isang naaangkop na panahon sa
pagitan ng mga grupo, at paglilinis at pagdidisimpekta sa pagitan ng mga grupo)

 
Bago pinahihintulutan ang pag- aalaga na naganap tulad ng nakabalangkas sa Direc�ve na ito, ang bawat operasyon sa
pangangalagang pangkalusugan na nagpapatakbo ng isang serbisyo sa pangangalaga sa ambisyon, kasama ang
pagpapayo at ang nakapagpapagaling na sining ay dapat:
 

1. Lumikha, mag-post sa site at magpatupad ng isang Social Distancing Protocol ( Magagamit sa iba't ibang wika
)     

2. Suriin at ipatupad ang lahat ng naaangkop na mga kinakailangan ng Mga Pinakamahusay na Kasanayan at
isaalang-alang ang pagkilos batay sa mga rekomendasyong nakalista sa Pinakamahusay na Kasanayan
(Appendix A) .

3. Suriin ang mga kategorya ng Talahanayan ng Mga panganib ( bahagi ng Apendise A )
4. Kumpletuhin at mag-post ng listahan ng dalawang pahina na listahan ng Health and Safety Plan (Appendix B)

 
Ang mga dokumentong ito ay dapat magamit para sa lahat ng mga tauhan, at nai-post sa anumang lugar ng pagtanggap
at anumang mga pangunahing tauhan na nangangalap o masira ang mga lugar. Nagsisilbi silang mga paalala ng lahat ng
mga pinakamahusay na kasanayan na kinakailangang sundin ng iyong negosyo kasama ang mga unibersal na mga
kinakailangan tulad ng nangangailangan ng mga takip sa mukha , pag- signage , pagpapatupad ng anim na distansya sa
pagitan ng mga tao, at mas �yak na mga bagay tulad ng pagsunod sa mga kinakailangan ng Direc�ve na ito at
pinakamahusay na kasanayan sa pangalagaan ang kalusugan ng mga manggagawa, pasyente, kliyente at komunidad.  
 
Kamakailang Mga Update sa Website ng Direksyon sa Kalusugan

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/ebulletins
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-20-Ambulatory-Care-Healing-Arts.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07e-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sf.gov/coronavirus-safety-essential-businesses
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-20-Table-of-Risk-Categories.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-20-Ambulatory-Care-etc-Health-and-Safety-Plan.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/64ec8e59ac
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/6b285daaa2


6/19/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

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

Ang lahat ng mga negosyo ay dapat na patuloy na suriin ang website ng Department of Public Health para sa mga
update sa mga Order sa Kalusugan at mga direktang nauukol sa iyong negosyo habang ang impormasyon ay patuloy na
na-update. Ang ilang mga kamakailang pag-update ay kinabibilangan ng:       

Magagamit na ang Maayos na Plano para sa Kalusugan at Kaligtasan para sa In-store na Retail Direc�ve 2020-17
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-17-Instore-Retail-Health-and-Safety-Plan.pdf
Magagamit na ang Maayos na Plano sa Kalusugan at Kaligtasan para sa Direksyon ng Den�sta 2020-09
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-09-Dental-Health-and-Safety-Plan.pdf

 
Ang impormasyon ng pagdaragdag ay matatagpuan sa SF .g ov , i ncluding link sa Personal Protec�ve Equipment (PPE)
at pag- signage para sa iyong negosyo.   
 
Pagtanggap ng Cash sa pamamagitan ng Brick-and-Mortar na Negosyo
Tulad ng maraming mga negosyo na muling pagbubukas, nais naming ipaalala sa mga negosyo na dapat nilang payagan
ang mga customer na magbayad nang may cash. Noong 2019, ang Lupon ng mga Superbisor ay nagpasa ng isang
ordinansa na nagbabawal sa mga �ndahan ng ladrilyo-at-mortar na tumanggap lamang ng mga credit card o mga
pagbabayad sa mobile. Ang mga negosyo at tauhan ay maaaring hikaya�n ang mga customer na gumamit ng credit,
debit, o mga gi� card para sa pagbabayad ngunit hindi maaaring pigilan ang mga ito bilang ang tanging mga katanggap-
tanggap na pamamaraan ng pagbabayad.
 
Legacy ng Negosyo ng Pamana: Roxie Theatre
 
Ang Roxie Theater ng San Francisco kilalang nonprofit indie sinehan na matatagpuan sa 3117 16 

th 
Street sa Mission

District. Bilang isa sa mga pinakalumang sinehan sa US, ang Roxie ay nagpapatakbo mula pa noong 1909 at idinagdag sa
Legacy Business Registry noong Agosto 2016.   
 
Pagod na sa streaming Ne�lix? Sa pamamagitan ng Virtual Cinema program nito , ang mga kasosyo sa Roxie na may
mga namamahagi ng film distributor upang mag-alok ng mga virtual na pag-screen ng mga bagong pelikula na hindi
magagamit kahit saan pa. Ang mga mahilig sa pelikula ay maaaring mahuli ang mga flick na maaaring maglaro sa mga
sinehan sa buong bansa at hindi magagamit sa iba pang mga streaming pla�orm. Ano pa, 50% o higit pa sa bawat �ket
na binili ay susuportahan ang Roxie. Maaari ka ring mag-ambag sa Roxie pamamagitan ng paggawa ng isang tax-
deduc�ble donasyon thr o ugh kanilang website .
 
Bumubuo ng pamayanan. Hindi papansin ang pagnanasa. Pagpapana�li ng kasaysayan. Ang Roxie Theatre ay patuloy
na nagsisilbi bilang isang hub para sa naiisip na dayuhan, independiyenteng, at arthouse cinema, at pinag�bay ang
hindi mailalayong puwang nito sa ekosistema ng San Francisco arts.
 

 
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
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mahalagang mga assets ng kultura sa lungsod. Suriin ang buong listahan at mapa ng Mga Negosyo sa Pamana na narito
.
 
Mga WEBINARS:
Pagpapana�li ng Operasyon Sa panahon ng COVID-19: Mga Legal na Update at Mga pagsasaalang-alang para sa Mga
Maliit na Negosyo - Miyerkules , Hunyo 24 , 2020 at 11 : 0 0AM
Sumali sa Maliit na Karamihan sa Negosyo at Serbisyong Ligal ng Bet Tzedek upang malaman ang tungkol sa kung
paano mana�ling sumusunod habang binuksan mo muli ang iyong negosyo. Kasama sa mga paksa ang mga pag-
update ng patakaran ng f at ederal at estado , alinman sa mga mandato at paghihigpit ng pamahalaan , ang mga
tagapag-empleyo ay dapat asahan mula sa mga manggagawa , na nagreresulta sa mga batas sa paggawa at
pagtatrabaho sa California , isang kawalan ng kapansanan at diskriminasyon sa lahi sa ilalim ng California Fair
Employment and Housing Act , r ecommenda�ons sa pagbabago ng mga pisikal na lugar ng trabaho at mga patakaran
sa lugar ng trabaho , r esource at Q&A . Para sa karagdagang impormasyon at upang magparehistro, mag- click dito .      
 
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksiyon na PPE mula sa mga lokal na tagapagkaloob. 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 mula sa DPH ay matatagpuan sa: h�ps: //www.sfdph . org / dph /
alerto / coronavirus-healthorders.asp . Ang mga Direksyon sa Kalusugan para sa pagpapatakbo ng negosyo ay
matatagpuan sa: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts / coronavirus-health-direc�ves.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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