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Ngày 1 tháng 9 năm 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Dưới đây là thông báo và cập nhật mới. Nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ thông báo trước nào của chúng tôi , bạn có thể xem
chúng ở đây . Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org . Vui lòng kiểm tra
oewd.org/covid19 để biết thông �n mới.

THÔNG BÁO:
Chỉ thị 2020-20 - Thực hành tốt nhất cho các dịch vụ chăm sóc xe cứu thương, bao gồm tư vấn và nghệ thuật chữa
bệnh khác
Có hiệu lực ngay khi ban hành, Chỉ thị mới này cho phép cung cấp dịch vụ chăm sóc của Dịch vụ Chăm sóc Cứu thương ,
bao gồm Tư vấn và Nghệ thuật chữa bệnh. Cho đến khi Chỉ thị này được cập nhật hoặc sửa đổi, các loại hình chăm sóc
sau đây vẫn chưa được phép hoạt động trong Thành phố.
 

a. Liệu pháp xoa bóp (được cấp phép bởi Chương 2 của Phần 2 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp
California);

b. Các hoạt động cơ thể khác như Reiki, Rolfing, uốn nắn và �ch hợp cấu trúc (nhưng được phép sử dụng vật lý trị
liệu, châm cứu và dịch vụ chỉnh hình được cho phép);

c. Bất kỳ sự chăm sóc nào liên quan đến việc hát trực �ếp, la hét (như trị liệu bằng �ếng hét nguyên thủy), hoặc
chơi nhạc cụ bằng gió hoặc đồng thau, tất cả đều làm tăng số lượng, tốc độ và kích thước của các hạt thở ra và
do đó làm tăng nguy cơ; và

d. Bất kỳ liệu pháp nhóm trực �ếp nào (nhưng các nhóm nhỏ, tối đa 12 người bao gồm cả nhà trị liệu, đều được
phép miễn là: tất cả mọi người tuân thủ Lệnh Bảo vệ Mặt; tất cả mọi người đều ngồi hoặc tham gia không quá
sáu cách người gần nhất, người cung cấp liệu pháp tuân thủ các Thực �ễn Tốt nhất, bao gồm xác định xem có
thể tăng thông khí hay không, để trống không gian trong một khoảng thời gian thích hợp giữa các nhóm, và làm
sạch và khử trùng giữa các nhóm)

 
Trước khi cho phép chăm sóc xảy ra như được nêu trong Chỉ thị này, mỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe vận hành dịch
vụ chăm sóc xe cứu thương, bao gồm tư vấn và nghệ thuật chữa bệnh phải:
 

1. Tạo, gửi tại chỗ và thực hiện một xã hội tạo khoảng cách trong Nghị định thư ( Có sẵn trong ngôn ngữ khác
nhau )     

2. Xem xét và thực hiện tất cả các yêu cầu áp dụng của Thực �ễn tốt nhất và xem xét hành động dựa trên các
khuyến nghị được liệt kê trong Thực �ễn tốt nhất (Phụ lục A) .

3. Xem lại các loại rủi ro ( một phần của Phụ lục A )
4. Hoàn thành và đăng danh sách kiểm tra hai trang của Chương trình Sức khỏe và An toàn (Phụ lục B)

 
Các tài liệu này phải có sẵn cho tất cả các nhân viên, và được đăng trong bất kỳ khu vực �ếp tân và bất kỳ khu vực tập
trung hoặc phá vỡ nhân sự quan trọng nào. Chúng đóng vai trò nhắc nhở tất cả các thực �ễn tốt nhất mà doanh nghiệp
của bạn cần tuân theo bao gồm các yêu cầu phổ biến như yêu cầu che mặt , biển báo , thực thi khoảng cách sáu bước
giữa mọi người và những điều cụ thể hơn như tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị này và các thực �ễn tốt nhất để bảo vệ
sức khỏe của công nhân, bệnh nhân, khách hàng và cộng đồng.  
 
Cập nhật gần đây trên trang web Chỉ thị Sức khỏe
Tất cả các doanh nghiệp nên �ếp tục kiểm tra trang web của Bộ Y tế Công cộng để biết thông �n cập nhật về Đơn đặt
hàng và Chỉ thị về Sức khỏe liên quan đến doanh nghiệp của bạn khi thông �n �ếp tục được cập nhật. Một số cập nhật
gần đây bao gồm:       

Chương trình Sức khỏe và An toàn có thể lấp đầy hiện có sẵn cho Chỉ thị Bán lẻ tại cửa hàng 2020-17
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-17-Instore-Retail-ealth-and-Squil-Plan.pdf
Chương trình Sức khỏe và An toàn có thể lấp đầy hiện có sẵn cho Chỉ thị Nha sĩ 2020-09
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-09-Dental-ealth-and-Safe-Plan.pdf
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Thông �n bổ sung có thể được �m thấy trên SF .g ov , bao gồm các liên kết đến Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và đặt
hàng cho các doanh nghiệp của bạn.   
 
Chấp nhận �ền mặt của các doanh nghiệp gạch và vữa
Khi nhiều doanh nghiệp đang mở cửa trở lại, chúng tôi muốn nhắc nhở các doanh nghiệp rằng họ phải cho phép khách
hàng thanh toán bằng �ền mặt. Năm 2019, Ban kiểm soát đã thông qua một sắc lệnh cấm các cửa hàng truyền thống chỉ
chấp nhận thẻ �n dụng hoặc thanh toán di động. Các doanh nghiệp và nhân viên có thể khuyến khích khách hàng sử
dụng thẻ �n dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ quà tặng để thanh toán nhưng không thể hạn chế những phương thức này là
phương thức thanh toán được chấp nhận duy nhất.
 
Điểm nổi bật trong kinh doanh: Nhà hát Roxie
 
Nhà hát Roxie là San Francisco nổi �ếng phi lợi nhuận rạp chiếu phim indie tọa lạc tại 3117 16 

th 
Street ở quận Mission.

Là một trong những rạp chiếu phim lâu đời nhất ở Mỹ, Roxie đã hoạt động từ năm 1909 và được thêm vào Sổ đăng ký
doanh nghiệp kế thừa vào tháng 8 năm 2016.   
 
Mệt mỏi vì phát trực tuyến Ne�lix? Thông qua chương trình Rạp chiếu phim ảo , các đối tác của Roxie với các nhà phân
phối phim sáng tạo để cung cấp các buổi chiếu ảo cho các bộ phim mới không có ở bất kỳ nơi nào khác. Những người
yêu thích phim có thể bắt gặp các bộ phim sẽ được phát tại các rạp trên toàn quốc và không có sẵn trên các nền tảng
phát trực tuyến khác. Hơn nữa, 50% hoặc nhiều hơn mỗi vé được mua sẽ hỗ trợ Roxie. Bạn cũng có thể đóng góp vào
sự Roxie bằng cách làm một khấu trừ thuế hiến Thr o ugh trang web của họ .
 
Xây dựng cộng đồng. Đốt cháy đam mê. Bảo tồn lịch sử. Nhà hát Roxie �ếp tục đóng vai trò là trung tâm cho rạp chiếu
phim nước ngoài, độc lập và độc lập, và đã củng cố không gian không thể xóa nhòa trong hệ sinh thái nghệ thuật San
Francisco.
 

 
Trong phần này, chúng tôi nhấn mạnh các dịch vụ mới, các sản phẩm đặc biệt và ưu đãi 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:
Tiếp tục hoạt động trong COVID-19: Cập nhật và cân nhắc về pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ - Thứ Tư , ngày 24 tháng
6 năm 2020 lúc 11 : 0 0AM
Tham gia Đa số doanh nghiệp nhỏ và Dịch vụ pháp lý đặt cược Tenedek để �m hiểu về cách tuân thủ khi bạn mở lại
doanh nghiệp của mình. Các chủ đề bao gồm cập nhật chính sách của �ểu bang và �ểu bang , ole các nhiệm vụ và hạn
chế của chính phủ , những người sử dụng lao động nên mong đợi từ lực lượng lao động , tuân thủ luật lao động và việc
làm của California , khuyết tật và phân biệt chủng tộc theo Luật Công bằng và Nhà ở California , r ecommenda�ons về
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việc sửa đổi không gian làm việc vật lý và chính sách môi trường làm việc , r esources và Q & A . Để biết thêm thông �n
và đăng ký, bấm vào đây .      
 
NGUỒN LỰC TUYỆT VỜI:
Nhận PPE thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn từ các nhà cung cấp địa phương. 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 về sức khỏe của coronavirus (COVID-19) tại DPH tại: h�ps: //www.sfdph . org / dph /
alert / coronavirus-Healthnings.asp . Chỉ thị sức khỏe cho các hoạt động kinh doanh có thể được �m thấy tại:
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts / coronavirus-Health-direc�ves.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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