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Ngày 22 tháng 6 năm 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ những thông báo mới này với bạn vì chúng tôi biết nhiều doanh nghiệp đã sẵn
sàng mở cửa trở lại. San Francisco có thể �ến lên trong việc mở cửa trở lại nếu chúng ta �ếp tục đạt được �ến bộ về
các chỉ số COVID-19. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org . Y ou cũng có thể
kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông �n mới .  
 
THÔNG BÁO:
Giai đoạn �ếp theo mở cửa trở lại vào ngày 29 tháng 6
Sáng nay, Thị trưởng London N. Giám đốc giống và sức khỏe, Tiến sĩ Grant Colfax tuyên bố giai đoạn �ếp theo của việc
mở cửa trở lại San Francisco, sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 29 tháng 6. Một khi yêu cầu của Thành phố về sự thay đổi từ
Bộ Y tế Công cộng California được chấp thuận, và như miễn là San Francisco �ếp tục đáp ứng một số chỉ số sức khỏe
quan trọng , các doanh nghiệp và hoạt động ban đầu dự định mở vào giữa tháng 7 hoặc muộn hơn sẽ được phép mở
bao gồm: 
 

Tiệm cắt tóc và cửa hàng cắt tóc
Tiệm nail
Xưởng xăm và xỏ lỗ trên cơ thể
Quầy bar ngoài trời
Cơ sở massage
Bể bơi ngoài trời
Bảo tàng trong nhà (có kế hoạch được phê duyệt)
Sở thú và bể cá (có kế hoạch được phê duyệt)

 
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. Chỉ thị và hướng dẫn cho
giai đoạn mở lại này chưa có sẵn. Hãy bình �nh. Để biết thêm thông �n về việc mở lại các giai đoạn và dòng thời gian,
hãy truy cập sf.gov/reopening .   
 
Khi Thành phố mở cửa trở lại tập trung vào sự an toàn và công bằng, DPH sẽ �ếp tục theo dõi tác động của virus đối với
cộng đồng và hệ thống y tế để thông báo chính sách công. Khi mọi người bắt đầu di chuyển về Thành phố nhiều hơn và
tăng các hoạt động, San Francisco có thể sẽ gặp phải sự gia tăng trong các trường hợp và nhập viện. P cho thuê �ếp tục
nỗ lực của bạn trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa sức khỏe như thực hành xa cách xã hội , che mặt , rửa
tay thường xuyên và ở nhà nếu bạn bị bệnh.
 
Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ San Francisco (SFSBW) ngày 22 tháng 6 - ngày 26 tháng 6 năm 2020
Được chia sẻ trước đây trong thông báo của chúng tôi, tuần này là Tuần lễ Doanh nghiệp nhỏ San Francisco (SFSBW) lần
thứ 16 .  Năm nay, SFSBW đã chuyển sang trực tuyến để trả lời lời kêu gọi của các doanh nghiệp nhỏ về sự hỗ trợ và
trao quyền có ý nghĩa trong bối cảnh COVID-19. Khi SFSBW biến thành ảo , nó sẽ mang lại chương trình hấp dẫn và ý
nghĩa như mọi khi, trực �ếp cho bạn. Các chương trình sẽ giải quyết các chủ đề kinh doanh nhỏ với các nhà lãnh đạo và
chuyên gia tư tưởng và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ làm cho thành phố của
chúng ta sôi động. Xem các dòng sự kiện và đăng ký ngay bây giờ . Một �ếng hét đặc biệt cho Phòng Thương mại SF
cùng với tất cả các đối tác tổ chức của mình trong việc kết hợp các chương trình và hội thảo trực tuyến tài nguyên này
để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ.
 
HỘI THẢO:
Kiên trì kinh doanh 2020: Quan hệ quốc tế và Cộng đồng - 24 tháng 6 năm 2020 lúc 10:00
Là một phần của Virtual Pride 2020, vui lòng tham gia Persevering in Business 2020, một cuộc thảo luận về bảng điều
khiển ảo về việc duy trì doanh nghiệp của bạn trong thị trường hiện tại và phát triển nó ra quốc tế. Các chủ đề sẽ bao
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gồm: 
 

Những thách thức kinh doanh mà bạn hiện đang phải đối mặt?
Những gì có thể mở rộng quốc tế trông như thế nào cho doanh nghiệp của bạn?
Khi nào là thời điểm thích hợp để mở rộng quốc tế? 
Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo sự đa dạng xuyên biên giới?

 
Sự kiện này được tài trợ bởi Hiệp hội doanh nghiệp Golden Gate và Tổng lãnh sự quán Anh tại San Francisco. Nó sẽ có
các diễn giả từ một doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh hoạt động tại Hoa Kỳ, một doanh nghiệp có trụ sở tại
Hoa Kỳ hoạt động tại Vương quốc Anh và sẽ được kiểm duyệt bởi đại diện của Bộ Thương mại Quốc tế tại Lãnh sự quán
Anh. Trọng tâm của cuộc trò chuyện sẽ là bạn và doanh nghiệp của bạn. Đây sẽ là một phiên rất tương tác và bạn sẽ có
cơ hội đặt câu hỏi và chia sẻ trong cuộc đối thoại.  
 
Đăng ký tại đây cho sự kiện này. Zoom l mực sẽ được gửi 1 giờ trước khi bắt đầu sự kiện .
 
Nhấn nút Đặt lại - ngày 24 tháng 6 năm 2020 lúc 10:00
Vui lòng tham gia Trung tâm tài nguyên doanh nghiệp gia đình USF Gellert trong hội thảo Nhấn nút Đặt lại Nút, một
phần của Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ San Francisco 2020 vào ngày 24 tháng 6 lúc 10:00 sáng. Hội thảo sẽ giúp các chủ
doanh nghiệp nhỏ suy nghĩ thông qua các chiến lược ngắn hạn để mở lại trong COVID và các khuôn khổ dài hạn để
thành công trong bối cảnh thay đổi . Dẫn đầu bởi Naima McQueen, Liên minh vì sự phát triển cộng đồng; Sandy Sohcot
, Tư vấn Sohcot ; Ken Stram , Truyền thông 2Bridge; và Rose Souder , CEO & Founder của Potluck Consul�ng, hội thảo
sẽ �m hiểu các lĩnh vực sau:    
 

Mở lại các nhu cầu hỗ trợ tài chính và liên quan
Chiến lược mở lại an toàn
Xây dựng mạng lưới hỗ trợ
Đặt lại doanh nghiệp của bạn cho công bằng và khả năng phục hồi

 
Đăng ký cho sự kiện này là miễn phí; bạn có thể đăng ký tại đây . 
 
Tòa thị chính Tele về việc chống lại gian lận và lừa đảo nhắm vào người dân California lớn tuổi - Thứ Tư, ngày 24 tháng
6 năm 2020 lúc 1:00 PM
Vui lòng tham gia với Ủy viên Bảo hiểm CA, ông Ricardo Lara và Giám đốc Nhà nước Akv California, bà Richard
McPherson, cho một tòa thị chính điện thoại giải quyết gian lận, lừa đảo nhằm vào người California lớn tuổi và cung
cấp cho bạn các công cụ để chống lại và bảo vệ chính bạn. Với nhiều người trải qua mất mát to lớn, bắt buộc bạn phải
có thông �n và tài nguyên cập nhật. Các chuyên gia của Sở Bảo hiểm và Sở Tư pháp cũng sẽ tham gia với chúng tôi. Sự
kiện này sẽ được tổ chức vào: 
 
Thứ tư Tháng 6 2 4
1:00 CH - 2:00 CH
Gọi vào: 844-291-6353 
Mã truy cập: 6534847 
 
Vui lòng RSVP và gửi câu hỏi của bạn đến crb@insurance.ca.gov với Fraud Tele Town Hall trong dòng chủ đề. 
 
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 .
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Có thể �m thấy các đơn đặt hàng về sức khỏe của coronavirus (COVID-19) tại DPH tại:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.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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