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Tháng 6 2 5 , 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Hôm qua , Thị trưởng Breed đã đưa ra một tuyên bố tuyên bố tuần của ông là Tuần lễ Công nhân thiết yếu. Chúng tôi
muốn nhận ra và cảm ơn các công nhân thiết yếu của chúng tôi, những người đã là động cơ giữ cho thành phố luôn
hoạt động và cư dân của chúng tôi an toàn. Họ là nhân viên y tế, người trả lời đầu �ên, nhân viên vệ sinh, nhân viên
cửa hàng tạp hóa, nhân viên thực phẩm, người dọn dẹp đường phố, người chăm sóc trẻ em, nhân viên cửa hàng phần
cứng, nhân viên �ện ích, tài xế xe tải, nhân viên giao hàng, nhân viên �ếp cận cộng đồng, nhân viên dịch vụ thiên tai,
và nhiều người, nhiều người khác Họ đã có những đóng góp đáng kể để bảo vệ cư dân trong khi thừa nhận rủi ro bổ
sung cho sức khỏe và sự an toàn của chính họ để phục vụ người dân San Francisco.
 
Tuần này là cơ hội để ghi nhận công việc của họ và giáo dục công chúng rằng các hành động của họ, như che mặt , thực
hành cách xa xã hội, rửa tay thường xuyên và ở nhà khi bạn bị bệnh có thể giúp bảo vệ những người lao động thiết yếu
phải chịu trách nhiệm nhiều rủi ro trong suốt đại dịch. Xin vui lòng gửi các câu chuyện trên tất cả các kênh truyền
thông xã hội với hình ảnh và đoạn video s , trưng bày và cảm ơn người lao động cần thiết của bạn bằng cách sử dụng
hashtag # Essen�allyYoursSF. Thể hiện sự ủng hộ và đánh giá cao của bạn đối với những người đã ở tuyến đầu để giữ
an toàn cho cộng đồng của chúng tôi và đưa San Francisco đến một không gian lành mạnh và công bằng hơn.
 
Các hashtag khác để sử dụng:

● # ReOpenSFS hoàn toàn      

● # ProtectOurCommunity      

● # StopTheSiverseSF      

● # StaySafeSF      

 

 
Thị trưởng Breed trao giấy chứng nhận công bố cho Cole Phần cứng , một doanh nghiệp kế thừa , trong lễ kỷ niệm
Tuần lễ công nhân thiết yếu!
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Thị trưởng Breed cùng với Giám sát viên Aaron Peskin kỷ niệm Tuần lễ Công nhân thiết yếu tại Caffe Trieste , một
doanh nghiệp kế thừa phục vụ cà phê espresso ở San Francisco trong hơn 50 năm. 

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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