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Hunyo 2 5 , 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Kahapon , naglabas si Mayor Breed ng isang proklamasyon na nagdedeklara ng kanyang linggo bilang Essen�al
Workers Week. Nais naming kilalanin at pasalamatan ang aming mahahalagang manggagawa na naging engine na
pinana�li ang lungsod na gumalaw at ligtas ang aming mga residente. Ang mga ito ay mga manggagawa sa
pangangalagang pangkalusugan, unang sumasagot, manggagawa sa kalinisan, manggagawa sa grocery, manggagawa sa
pagkain, tagapaglinis ng kalye, tagapagbigay ng pangangalaga sa bata, mga clerks ng �ndahan ng hardware,
manggagawa sa u�lity, drayber ng trak, mga trabahong pang-post at paghaha�d, mga manggagawa sa komunidad na
outreach, Mga manggagawa sa Disaster Service, at marami pa. marami pang iba. Nakagawa sila ng mga makabuluhang
kontribusyon upang maprotektahan ang mga residente habang ipinapalagay ang mga karagdagang panganib sa
kanilang sariling kalusugan at kaligtasan upang maiha�d ang mga tao sa San Francisco.
 
Ang linggong ito ay isang pagkakataong kilalanin ang kanilang trabaho at turuan ang publiko na ang kanilang mga
aksyon, tulad ng pagsusuot ng mukha , pagsasanay sa panlipunan, madalas na paghuhugas ng kamay at mana�li sa
bahay kung ikaw ay may sakit ay makakatulong na maprotektahan ang mahahalagang manggagawa na kinailangan mas
maraming panganib sa buong pandemya. Mangyaring mag-post ng mga kwento sa lahat ng mga social media channel
na may mga larawan at video s , pagpapakita at pagpapasalamat sa iyong mga mahahalagang manggagawa sa
pamamagitan ng paggamit ng hashtag # MahalagangYoursSF. Ipakita ang iyong suporta at pagpapahalaga sa mga nasa
harap na linya upang mapana�li ang kaligtasan ng aming mga komunidad, at ilipat ang San Francisco sa isang malusog
at pantay na puwang.
 
Iba pang mga hashtags na gagami�n:

● # ReOpenSFSafely      

● # ProtectOurCommunity      

● # StopTheS nyebarSF      

● # StaySafeSF      

 

 
Si Mayor Breed ay nagpahayag ng ser�piko ng pagpapahayag sa Cole Hardware , isang Negosyo sa Legacy , sa
pagdiriwang ng Mahahalagang Manggagawa Linggo!
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Kasama ni Mayor Breed kasama ang Supervisor Aaron Peskin na ipinagdiriwang ang Mahahalagang Manggagawa
Linggo sa Caffe Trieste , isang Negosyo sa Legacy sa paghaha�d ng espresso sa San Francisco ng higit sa 50 taon. 

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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