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Ju ly 1 , 2020
Bạn đọc thân mến,
Do sự gia tăng liên quan trong các trường hợp mới, Cán bộ Y tế Công cộng đã ban hành một chỉ thị cập nhật cho ăn
uống ngoài trời. Chúng tôi ếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ tất cả các biện pháp bảo vệ sức khỏe :
đeo khăn che mặt, duy trì khoảng cách xã hội, ở nhà nếu bạn bị bệnh và rửa tay thường xuyên . San Franciscans đã làm
việc chăm chỉ để làm phẳng đường cong và thông qua hành động tập thể của chúng tôi để ếp tục đáp ứng các êu chí
sức khỏe cụ thể , chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn ếp theo để mở lại khi thấy an toàn. Cho dù bạn có một doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời hay bạn là khách quen, điều bắt buộc là tất cả chúng ta phải cam kết tuân
theo các giao thức được ghi chú dưới đây.
Chỉ thị số 2020-16b - Thực ễn tốt nhất cho các cơ sở ăn uống ngoài trời - Cập nhật ngày 1 tháng 7 năm 2020
Có hiệu lực ngay lập tức, Chỉ thị cập nhật này áp dụng cho các nhà hàng và quán bar cung cấp dịch vụ bữa ăn thực sự
một cách chân thực và đã nhận được giấy phép cần thiết để phục vụ ngoài trời. O utdoor cơ sở ăn uống không được
phép cung cấp dịch vụ đồ uống có cồn mà không có cũng cung cấp bona ﬁde bữa ăn .
Để đảm bảo khách hàng và p ersonnel tuân thủ các cách ly và sức khỏe Nghị định thư xã hội , từng cơ sở ăn uống ngoài
trời phải tuân thủ một số yêu cầu mới và hiện có, bao gồm:
Khuyên khách hàng rằng họ phải đeo khăn che mặt bất cứ khi nào họ không ăn hoặc uống, bao gồm nhưng
không giới hạn ở: trong khi họ đang chờ để được ngồi; trong khi xem xét thực đơn và đặt hàng; trong khi giao
ếp tại bàn chờ thức ăn và đồ uống của họ được phục vụ hoặc sau khi các khóa học hoặc bữa ăn hoàn thành; và
bất cứ khi nào họ rời khỏi bàn, chẳng hạn như sử dụng nhà vệ sinh. Khách hàng cũng phải đeo khăn che mặt
bất cứ lúc nào máy chủ, người bán hàng hoặc Nhân viên khác ếp cận bàn của họ.
Đảm bảo rằng các bàn được sử dụng để đặt khách hàng được đặt cách nhau để đảm bảo rằng các khách hàng
quen cách nhau ít nhất sáu feet so với các khách hàng quen khác ngồi ở các bàn dịch vụ khác nhau. Nếu các bàn
dịch vụ không thể cách nhau đủ xa để thực hiện điều này, thì Cơ sở ăn uống ngoài trời phải cài đặt một hàng
rào vật lý không thấm nước giữa các bảng dịch vụ để bảo vệ khách hàng và Nhân sự. Cơ sở ăn uống ngoài trời
phải sử dụng biển báo hoặc các kỹ thuật khác (ví dụ như tháo ghế hoặc sử dụng dây thừng) để chỉ ra những bàn
không có sẵn để sử dụng.
Tất cả khách hàng quen phải ngồi ở bàn để ăn hoặc uống Sọ đứng giữa các bàn hoặc trong các khu vực khác của
không gian ngoài trời không được phép.
Các thành viên của bên ngoài Congrega ng công cộng của một o utdoor d ining e stablishmen t - đặc biệt mà
không sau Yêu cầu khoảng cách xã hội hoặc mặc phủ mặt quà một nguy cơ cao của truyền . Cơ sở ăn uống ngoài
trời nên thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn việc thu thập như vậy.
Tuân thủ tất cả các yêu cầu được liệt kê trong Thực ễn tốt nhất ( Triển lãm A trang 5 - 8 ).
Tạo, gửi tại chỗ và thực hiện một khoảng cách trong giao thức xã hội ( Có sẵn trong ngôn ngữ khác nhau ) .
Tạo, thông qua, và thực hiện một văn bản Y tế và Kế hoạch An toàn ( Phụ lục B - pag es 9 và 10 ) .
Xem lại và làm theo sự tạm thời của G cho bữa ăn ngoài trời trực ếp ( trang 11-14 ) .
Các tài liệu này phải có sẵn cho tất cả các nhân viên, và được đăng ở lối vào trang web kinh doanh. Chúng tôi khuyên
bạn nên đăng chúng trong khu vực nhân viên. Họ đóng vai trò nhắc nhở của mọi điều tốt đẹp thực ễn nhu cầu kinh
doanh của bạn để làm theo yêu cầu bao gồm phổ biến như đòi hỏi các tấm phủ mặt , biển báo , thực thi Sáu f eet
khoảng cách giữa con người, và cụ thể hơn các bước để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ các yêu cầu được
liệt kê.
Tất cả các doanh nghiệp được khuyến khích đọc kỹ thông qua Chỉ thị, Thực ễn Tốt nhất, Hướng dẫn và Kế hoạch An
toàn và Sức khỏe . Vui lòng 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 . Thông n bổ
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sung có thể được m thấy trên SF.gov , bao gồm các liên kết đến Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và biển hiệu đặt hàng
cho doanh nghiệp của bạn.
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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