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Ngày 2 tháng 6 năm 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Đầu ngày hôm nay, trong bài phát biểu trực �ếp vinh danh nhân viên y tế tuyến cơ bản tại bệnh viện San Francisco
Zuckerberg chung, Thị trưởng London N. Giống một nnounced rằng do sự gia tăng liên quan trong trường hợp mới,
San Francisco được tạm dừng mở lại các doanh nghiệp và các hoạt động theo kế hoạch trước đây vào thứ Hai tới này ,
Ngày 29 tháng 6, bao gồm :  
 
Loại hình kinh doanh

Tiệm cắt tóc và �ệm hớt tóc
Tiệm nail
Xưởng xăm và xỏ lỗ trên cơ thể
Quầy bar ngoài trời
Cơ sở massage

 
Văn hóa giải trí

Bảo tàng trong nhà
Sở thú và bể cá
Bể bơi ngoài trời

 
(Xem dòng thời gian mở lại ở đây .) 
 
Không có thay đổi đối với các doanh nghiệp và hoạt động hiện được phép theo các giai đoạn mở lại trước đó. 
 
Việc tạm dừng này là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ cho tất cả chúng ta an toàn, bao gồm cả
những người lao động thiết yếu, những người liều mạng hàng ngày để cung cấp dịch vụ và chăm sóc cho công chúng.
San Francisco đã chứng minh khả năng tuyệt vời để làm phẳng đường cong nhiễm trùng từ COVID-19. Chúng tôi đã
thực hiện từng bước được đo từ khi tuyên bố �nh trạng khẩn cấp, đến Nơi trú ẩn tại chỗ, đến Mở lại theo giai đoạn,
dựa trên khoa học, dữ liệu và bằng chứng . 
 
Các nhà lãnh đạo y tế công cộng thành phố đang xem xét chặt chẽ dữ liệu trong suốt cuối tuần này, và chúng tôi hy
vọng có thể �ến lên một lần nữa với giai đoạn �ếp theo mở lại rất sớm. Phần lớn điều này phụ thuộc vào hành động cá
nhân của chính chúng ta là doanh nghiệp và cư dân. Nếu bạn có thể �ếp tục trú ẩn tại chỗ, hãy làm như vậy. Khi bạn đi
ra ngoài , đeo mặt nạ hoặc che mặt , cách xa xã hội khoảng sáu feet và rửa tay thường xuyên.  
 
Chúng tôi đã lãnh đạo quốc gia và thế giới bằng cách coi trọng khoa học và dữ liệu, và đó là những gì chúng tôi phải �ếp
tục làm để cứu sống và xây dựng lại nền kinh tế. 
 
Hãy giữ an toàn và chúng tôi sẽ liên lạc với nhiều �n tức hơn ngay khi chúng tôi có. 

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 doanh nghiệp nhỏ
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