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Hunyo 2 6 , 2020
Mahal na Mambabasa,
Mas maaga ngayon, sa live na mga pahayag na pinarangalan ang mga pangunahing linya ng mahahalagang
manggagawang pangkalusugan sa San Francisco Zuckerberg General Hospital, si Mayor London N. Breed ay inanunsyo
na dahil sa pagtaas ng mga bagong kaso, ang San Francisco ay huminto sa muling pagbubukas ng mga negosyo at
ak bidad na da nang binalak para sa dara ng na Lunes , Hunyo 29, kabilang ang :
Mga Uri ng Negosyo
Mga salong pampaganda at barbach
Mga salon sa kuko
Mga ta oo sa ta oo at katawan
Mga panlabas na bar
Mga establisimento ng masahe
Kultura at Libangan
Mga museo sa loob
Mga zoo at aquarium
Mga panlabas na swimming pool
(Tingnan ang muling pagbubukas ng meline dito .)
Walang pagbabago sa mga negosyo at ak bidad na kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng naunang pagbubukas ng
mga phase.
Ang pag-pause na ito ay kri kal upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at pana lihing ligtas tayong lahat,
kabilang ang mga mahahalagang manggagawa na panganib sa kanilang buhay araw-araw upang magbigay ng mga
serbisyo at pangangalaga sa publiko. Ipinakita ng San Francisco ang mahusay na kakayahang i-ﬂa en ang curve ng mga
impeksyon mula sa COVID-19. Kinuha namin ang bawat hakbang na sinusukat mula sa pagdedeklara ng isang
emerhensiya, hanggang sa Shelter in Place, hanggang sa Phased Reopening, batay sa agham, data, at ebidensya .
Ang mga pinuno ng kalusugan ng lungsod ng lungsod ay malapit na suriin ang mga data sa buong katapusan ng linggo
na ito, at inaasahan naming magagawang sumulong muli sa susunod na yugto ng pagbubukas muli sa lalong madaling
panahon. Ang karamihan sa mga ito ay nakasalalay sa aming sariling personal na pagkilos bilang mga negosyo at
residente. Kung maaari kang magpatuloy sa kanlungan-sa lugar, gawin ito. Kapag lumabas ka , magsuot ng maskara o
takip sa mukha , mana ling panlipunan sa pamamagitan ng anim na paa, at madalas na hugasan ang iyong mga
kamay.
Pinamunuan namin ang bansa at mundo sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng agham at data, at iyon ang dapat
na ng patuloy na gawin upang maka pid ng buhay at muling maitayo ang a ng ekonomiya.
Mangyaring pana lihing ligtas, at makikipag-ugnay kami sa higit pang mga balita sa sandaling mayroon kami.
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 Negosyo
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