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Hunyo 22 , 2020
Mahal na Mambabasa,
Kami ay nasasabik na ibahagi ang mga bagong anunsyo sa iyo dahil alam namin na maraming mga negosyo ang nais na
magbukas muli. Ang San Francisco ay maaaring sumulong sa muling pagbubukas kung magpapatuloy tayo sa
pagsulong sa mga tagapagpahiwa g ng COVID-19. Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa
amin sa sfosb@sfgov.org . Y ay maaaring ou ring suriin oewd.org/covid19 para sa mga bagong impormasyon .
MGA PAGSUSULIT:
Susunod na Phase ng Pagbubukas muli upang Magsimula sa Hunyo 29
Ngayong umaga, inihayag ni Mayor London N. Breed at Director ng Kalusugan na si Dr. Grant Colfax sa susunod na
yugto ng pagbubukas muli ng San Francisco ay magsisimula sa Lunes, Hunyo 29. Kapag ang kahilingan ng Lungsod para
sa isang pagkakaiba-iba mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan ng California ay naaprubahan, at bilang
hangga't ang San Francisco ay patuloy na natutugunan ang ilang mga pangunahing tagapagpahiwa g ng kalusugan ,
ang mga negosyo sa ome at mga ak bidad na orihinal na binalak upang buksan sa kalagitnaan ng Hulyo o mas bago ay
pinahihintulutang buksan kabilang ang:
Mga salong pampaganda at mga ndahan ng barbero
Mga salon sa kuko
Mga ta oo sa ta oo at katawan
Mga panlabas na bar
Mga establisimento ng masahe
Mga panlabas na swimming pool
Mga Panloob na Museo (na may inaprubahang plano)
Mga zoo at aquarium (na may naaprubahang plano)
Dapat patuloy na suriin ng mga negosyo ang website ng Department of Public Health para sa mga update sa mga
Order sa Kalusugan at mga direktang nauukol sa iyong negosyo habang patuloy na ina-update ang impormasyon. Ang
mga direktoryo at gabay para sa muling pagbubukas ng phase na ito ay hindi pa magagamit. Mana ling nakatutok.
Para sa karagdagang impormasyon sa pagbubukas ng mga phase at meline, bisitahin ang sf.gov/reopening .
Habang binubuksan ng Lungsod ang isang pagtuon sa kaligtasan at katarungan, patuloy na susubaybayan ng DPH ang
epekto ng virus sa komunidad at sistema ng kalusugan upang ipaalam sa patakaran ng publiko. Habang nagsisimula
ang paglipat ng mga tao tungkol sa Lungsod at dagdagan ang mga ak bidad, malamang na makakaranas ang San
Francisco ng mga kaso at pag-ospital. P lease ipagpatuloy ang iyong mga pagsusumikap sa pagkuha ng pag-iingat sa
kalusugan tulad ng prac ce social distancing , wear mukha pantakip , hugasan ang inyong mga kamay madalas, at
mana li sa bahay kung ikaw ay may sakit.
San Francisco Maliit na Linggo sa Negosyo (SFSBW) Hunyo 22 - Hunyo 26, 2020
Da ay ibinahagi sa aming anunsyo, ang linggong ito ay ang ika - 16 Taunang Lungsod ng San Francisco Maliit na
Negosyo (SFSBW) . Ngayong taon, ang SFSBW ay lumipat sa online upang sagu n ang panawagan ng mga maliliit na
negosyo para sa makabuluhang suporta at empowerment sa gitna ng COVID-19. Tulad ng virtual na napupunta sa
SFSBW , magdadala ito ng parehong makabuluhan at nakakaengganyo na programming tulad ng lagi , direkta sa iyo.
Tatalakayin ng mga programa ang mga maliliit na paksa ng negosyo sa mga pinuno ng pag-iisip at eksperto at
hinihimok ang pakikipag-ugnayan sa komunidad upang suportahan ang mga maliliit na negosyo na nagpapasigla sa
aming lungsod. Tingnan ang line-up ng mga kaganapan at magrehistro ngayon . Ang isang espesyal na sigaw sa SF
Chamber of Commerce kasama ang lahat ng mga kasosyo sa organisasyon nito sa paglalagay ng mga mapagkukunang
programa at webinar upang suportahan ang maliit na komunidad ng negosyo.
Mga WEBINARS:
Pag yaga sa Negosyo 2020: Interna onal Rela ons and Community - Hunyo 24, 2020 at 10:00 AM
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Bilang bahagi ng Virtual Pride 2020, mangyaring sumali sa Persevering in Business 2020, isang diskusyon sa virtual
panel sa pagpapana li ng iyong negosyo sa kasalukuyang merkado at palaguin ito sa buong mundo. Kasama sa mga
paksa ang:
Anong mga hamon sa negosyo ang kasalukuyang kinakaharap mo?
Ano ang maaaring magmukhang internasyonal na hitsura para sa iyong negosyo?
Kailan ang tamang oras upang mapalawak ang pandaigdigan?
Paano na n masisiguro ang pagkakaiba-iba sa mga hangganan?
Ang kaganapan ay nai-sponsor ng Golden Gate Business Associa on at ang Bri sh Consulate General sa San Francisco.
Nagtatampok ito ng mga nagsasalita mula sa isang negosyo na nakabase sa UK na nagpapatakbo sa US, isang negosyo
na nakabase sa US na nagpapatakbo sa UK, at mapapabago ng isang kinatawan mula sa Kagawaran para sa
Pangangalakal sa Britanya sa Bri sh Consulate. Ang pokus ng pag-uusap ay ikaw at ang iyong negosyo. Ito ay magiging
isang napaka-interac ve na sesyon, at magkakaroon ka ng pagkakataon na magtanong at magbahagi sa diyalogo.
Magparehistro dito para sa kaganapan. Ang Zoom l nta ay ipapadala 1 oras bago magsimula ang kaganapan .
Pindu n ang I-reset ang Bu on - Hunyo 24, 2020 at 10:00 AM
Mangyaring sumali sa USF Gellert Family Business Resource Center sa "Hit the Reset Bu on" workshop, isang bahagi
ng San Francisco Small Business Week 2020 sa Hunyo 24 at 10:00 AM. Ang workshop ay makakatulong sa mga may-ari
ng negosyo na mag-isip sa pamamagitan ng mga panandaliang diskarte para sa pagbubukas muli sa panahon ng COVID
at pangmatagalang mga balangkas para sa tagumpay sa nagbabago na tanawin . Pinangunahan ni Naima McQueen,
Ang Alliance for Development Development; Sandy Sohcot , Sohcot Consul ng; Ken Stram , 2Bridge Communica ons;
at Rose Souders , CEO at tagapagtatag ng Potluck Consul ng, galugarin ng workshop ang mga sumusunod na lugar:
Pagbubukas muli ng mga pangangailangang pang-pinansyal at may kaugnayan
Ligtas na pagbubukas ng mga diskarte
Pagbuo ng isang network ng suporta
Pag-reset ng iyong negosyo para sa katarungan at katatagan
Ang pagrehistro para sa kaganapan ay libre; maaari kang mag-sign up dito .
Telepono ng Tele-Town on Figh ng Back Fraud and Scams Target sa mga Lumang taga-California - Miyerkules, Hunyo
24, 2020 at 1:00 PM
Mangyaring sumali sa CA Insurance Commissioner Ricardo Lara at Direktor ng AARP ng Estado ng California na si Nancy
McPherson para sa isang bulwagan ng tele-bayan na tumutugon sa pandaraya, mga scam na i nuro patungo sa mas
matatandang mga taga-California at bibigyan ka ng mga tool upang labanan muli at protektahan ang iyong sarili. Sa
maraming mga tao na nakakaranas ng ma nding pagkawala, kinakailangan para sa iyo na magkaroon ng napapanahon
na impormasyon at mga mapagkukunan. Ang mga eksperto mula sa Kagawaran ng Seguro at Kagawaran ng Hus sya ay
sasamahan din sa amin. Ang kaganapan ay gaganapin sa:
Miyerkules, Hunyo 2 ika-4
1:00 PM - 2:00 PM
Tumawag Sa: 844-291-6358
Pag-access sa Code: 6534847
Mangyaring RSVP at isumite ang iyong mga katanungan sa crb@insurance.ca.gov kasama ang Fraud Tele Town Hall sa
linya ng paksa.
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 makipagugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .
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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:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.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 ebalita sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staﬀ ng Negosyo
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