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Ju ly 2 , 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Habang papunta kami sa katapusan ng linggo ng holiday, ang Emergency Opera�on Center ng San Francisco ngayon ay
hinikayat ang mga residente na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabagal ang pagkalat ng virus at
mana�li sa bahay hangga't maaari upang matulungan ang pagbagsak ng curve. Sa harap ng increas ing bagong COVID-
19 kaso sa San Francisco, ang pinakaligtas na paraan ngayon upang ipagdiwang ito Hulyo ika-4 ay upang mana�li sa
bahay at maiwasan ang pampublikong mga pag��pon . Maaaring tamasahin at ipagdiwang ang San Franciscans sa
pamamagitan ng panana�ling ligtas habang patuloy na sumusuporta sa mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng
pamimili ng lokal sa online at sa pamamagitan ng pagpili o paghaha�d. Alam namin na maraming mga negosyo ang
sabik na buksan at inaabangan ang pag-welcome sa mga customer pabalik sa kanilang mga negosyo. T siya lamang ang
paraan upang ma�yak na ang San Francisco ay maaaring magpatuloy na matagumpay na mabuksan muli ay ang
pagbagal ng pagkalat at ipagpatuloy ang aming mabisang pagsisikap upang labanan ang COVID-19.
 
Habang mayroong isang pag-pause sa muling pagbubukas ng mga negosyo at mga ak�bidad na da� nang binalak para
sa nakaraang linggo, ang Public Health Officer ay naglabas ng isang paunang gabay para sa mga personal na serbisyo sa
serbisyo upang magsimulang magplano para sa kanilang pagbubukas. Ito ay isang paunang gabay, hindi ang
pangwakas na patnubay, at napapailalim sa pagbabago. Ang paunang gabay na ito ay isang tool lamang upang
matulungan ang mga negosyo na magsimulang magplano at maging handa sa sandaling pinahintulutan ng Public
Health Officer ang mga negosyong ito na ligtas na mabuksan. Ang mga personal na negosyo na serbisyo ay hindi na
mabubuksan muli ngunit maaaring magsimulang magplano ngayon. 
 
Paunang Gabay - Buod ng Inaasahang Mga Operasyong Kondisyon para sa Mga Negosyo na Nagbibigay ng Buhok,
Barber, Kuko, Art Art, Pangangalaga sa Balat, Masahe, Kosmetolohiya at Ilang Iba pang Personal na Serbisyo sa isang
Hindi-Pangangalaga sa Pangangalaga sa Kalusugan - Hulyo 1, 2020
Ito paunang gabay ay inilaan upang magbigay ng mga lokal na negosyo na may impormasyon tungkol sa mga
an�cipated COVID-19 ng kalusugan at kaligtasan ng mga kinakailangan na ay malamang na mag-aplay para sa mga
negosyo at mga indibidwal na nag-aalok ng personal na serbisyo tulad ng buhok salon , barbero �ndahan , nail salon ,
body art prac��oner , massage prac��oner , esthe�cian, pangangalaga sa balat, pag-taning salon, electrologist s,
cosmetology at iba pang personal na serbisyo. 
 
G kinakailangan sa eneral para sa bawat negosyo ng personal na serbisyo kasama ngunit hindi limitado sa:

1. Limitahan ang bilang ng mga tauhan at kliyente sa pasilidad upang ma�yak ang pagsunod sa mga
kinakailangan sa paglalakbay sa lipunan.

2. Parehong personal na service provider at kliyente / customer ay kinakailangan na magsuot ng takip sa mukha
sa lahat ng oras kasama na sa panahon ng buong serbisyo maliban kung sila ay par�kular na exempted mula sa
mga takip ng mukha sa Health Officer Order No. C19-12b , na inilabas noong Mayo 28, 2020 o sumunod sa mga
�yak na kinakailangan sa patnubay.

3. Lumikha, mag-post at magpatupad ng isang Social Distancing Protocol ( Magagamit sa iba't ibang wika )     
4. Lumikha, magpa�bay, at magpapatupad ng isang nakasulat na Plan ng Kalusugan at Kaligtasan (HSP) na

�nutugunan ang bawat item na nakalista sa patnubay (mga pahina 2-7). Ang halimbawang HSP ay magagamit
dito .  

5. Sumunod sa lahat ng karagdagang mga �yak na mga kinakailangan na nakalista para sa bawat propesyon.
a) Mga Serbisyo sa Buhok at Barber: pahina 7, seksyon 3.     

b) Esthe�cian, Pangangalaga sa Balat at Mga Serbisyo sa Kosmetolohiya: pahina 7, seksyon 4.     

c) Mga Serbisyo sa Elektrolohiya : mga pahina 7-8, seksyon 5.      

d) Mga Salong Nail: pahina 8, seksyon 6.     

e) Mga Serbisyo sa Art sa Katawan: pahina 8, seksyon 7.     

f) Mga Serbisyo ng Masahe: mga pahina 8-9, seksyon 8.       

6. Suriin at sundin ang seksyon ng Q&A tungkol sa mga inaasahang kinakailangan (mga pahina 9-10) .
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Ang mga dokumentong ito ay kailangang magamit para sa lahat ng mga tauhan, at nai-post sa pasukan sa site ng
negosyo. Pinapayuhan na ipalabas ang mga ito sa lugar ng empleyado. Nagsisilbi silang mga paalala ng lahat ng mga
pinakamahusay na kasanayan na kinakailangang sundin ng iyong negosyo kasama ang mga unibersal na mga
kinakailangan tulad ng pag- aatas ng mga takip sa mukha , pag- signage , pagpapatupad ng anim na mga distansya sa
pagitan ng mga tao, at mas �yak na mga hakbang upang ma�yak na ang iyong negosyo ay sumunod sa kinakailangang
nakalista. Ang impormasyon ng pagdaragdag ay maaaring matagpuan sa SF.gov , kasama ang mga link sa Personal na
Proteksyon ng Kagamitang (PPE) at pag- signage para sa iyong negosyo .         
 
Ang lahat ng mga negosyo ay hinihikayat na basahin nang lubusan sa pamamagitan ng Preliminary Guide. Mangyaring
tandaan na ang mga personal na service provider ay hindi pinahihintulutan na gumana sa oras na ito at hindi namin
alam kung kailan maaaring magpatuloy ang pagpapatakbo ng mga negosyong ito . Ang Public Health Officer ay patuloy
na suriin ang mga tagapagpahiwa�g ng COVID-19 upang matukoy kung kailan maaaring magpatuloy ang ligtas na
proseso ng ligtas .
 
Kung may-ari man tayo ng negosyo , empleyado o patron, ang a�ng mga panuntunan sa kalusugan sa publiko ay
siguraduhin na alam na�ng lahat kung paano gawin ang a�ng bahagi upang mabagal ang pagkalat ng virus.
 
Mangyaring mag-ingat at mana�ling ligtas.

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 Negosyo
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