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Ju ly 2 , 2020
Bạn đọc thân mến,
Khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, Trung tâm hoạt động khẩn cấp của San Francisco hôm nay kêu gọi cư dân làm
mọi thứ có thể để làm chậm sự lây lan của virus và ở nhà càng nhiều càng tốt để giúp làm phẳng đường cong. Trong
ánh sáng của increas ing mới COVID-19 trường hợp ở San Francisco, cách an toàn nhất hiện nay để kỷ niệm ngày 4
tháng 7 này là để ở nhà và tránh các cuộc tụ họp công cộng . San Franciscans có thể tận hưởng và ăn mừng bằng cách
giữ an toàn trong khi ếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương thông qua mua sắm trực tuyến tại địa phương và
thông qua nhận hoặc giao hàng. Chúng tôi biết nhiều doanh nghiệp đang háo hức mở cửa và mong được chào đón
khách hàng quay trở lại với doanh nghiệp của họ . T Cách duy nhất để đảm bảo San Francisco có thể ếp tục mở cửa
thành công là làm chậm sự lây lan và ếp tục những nỗ lực hiệu quả của chúng tôi để chống lại COVID-19.
Trong khi có một sự tạm dừng trong việc mở lại các doanh nghiệp và các hoạt động đã được lên kế hoạch trước đó
trong tuần qua, Cán bộ Y tế Công cộng đã ban hành một hướng dẫn sơ bộ cho các doanh nghiệp dịch vụ cá nhân để bắt
đầu kế hoạch mở cửa trở lại. Đây là hướng dẫn sơ bộ, không phải hướng dẫn cuối cùng và có thể thay đổi. Hướng dẫn
sơ bộ này chỉ đơn thuần là một công cụ giúp các doanh nghiệp bắt đầu lập kế hoạch và được chuẩn bị một khi Cán bộ Y
tế Công cộng cho phép các doanh nghiệp này mở cửa trở lại một cách an toàn. Các doanh nghiệp dịch vụ cá nhân chưa
thể mở lại nhưng có thể bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ.
Hướng dẫn sơ bộ - Tóm tắt các điều kiện hoạt động dự kiến cho các doanh nghiệp cung cấp tóc, cắt tóc, làm móng,
nghệ thuật cơ thể, chăm sóc da, massage, thẩm mỹ và một số dịch vụ cá nhân khác trong môi trường không chăm sóc
sức khỏe - ngày 1 tháng 7 năm 2020
Đây hướng dẫn sơ bộ được thiết kế để cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương với thông n về COVID-19 yêu cầu
về sức khỏe và an toàn dự kiến rằng nhiều khả năng sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ
cá nhân như tóc ệm , thợ cắt tóc cửa hàng , móng tay salon , nghệ thuật cơ thể học , massage đệ tử , chuyên gia thẩm
mỹ, chăm sóc da, thẩm mỹ viện, bác sĩ điện , thẩm mỹ và các dịch vụ cá nhân khác.
Yêu cầu về G cho mỗi doanh nghiệp dịch vụ cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở:
1. Giới hạn số lượng nhân viên và khách hàng trong cơ sở để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu xa cách xã hội.
2. Cả nhà cung cấp dịch vụ cá nhân và khách hàng / khách hàng sẽ được yêu cầu phải che mặt mọi lúc, kể cả trong
toàn bộ dịch vụ trừ khi họ được miễn trừ đặc biệt đối với các yêu cầu che mặt trong Lệnh C19-12b , ban hành
ngày 28 tháng 5 năm 2020 hoặc tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hướng dẫn.
3. Tạo, bưu điện và thực hiện một xã hội tạo khoảng cách trong Nghị định thư ( Có sẵn trong ngôn ngữ khác nhau
)
4. Tạo, thông qua và triển khai Kế hoạch An toàn và Sức khỏe bằng văn bản (HSP) giải quyết từng mục được liệt
kê trong hướng dẫn (trang 2-7). HSP mẫu có sẵn ở đây .
5. Tuân thủ tất cả các yêu cầu cụ thể bổ sung được liệt kê cho từng ngành nghề.
a) Dịch vụ cắt tóc và cắt tóc: trang 7, phần 3.
b) Dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc da và thẩm mỹ: trang 7, mục 4.
c) Dịch vụ điện tử : trang 7-8, phần 5.
d) Tiệm nail: trang 8, phần 6.
e) Dịch vụ nghệ thuật cơ thể: trang 8, phần 7.
f) Dịch vụ mát xa: trang 8-9, phần 8.
6. Xem lại và làm theo phần Hỏi & Đáp về các yêu cầu dự kiến này (trang 9-10) .
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. Chúng đóng vai trò nhắc nhở tất cả các thông lệ tốt nhất mà doanh
nghiệp của bạn cần tuân theo bao gồm các yêu cầu phổ biến như yêu cầu che mặt , biển báo , thực thi khoảng cách sáu
feet giữa mọi người và các bước cụ thể hơn để đảm bảo doanh nghiệp của bạn tuân thủ yêu cầu được liệt kê. Thông
n bổ 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 .
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

1/2

7/2/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Tất cả các doanh nghiệp được khuyến khích đọc kỹ thông qua Hướng dẫn sơ bộ. Xin nhớ rằng các nhà cung cấp dịch vụ
cá nhân không được phép hoạt động tại thời điểm này và chúng tôi không biết khi nào các doanh nghiệp này có thể
hoạt động trở lại . Cán bộ Y tế Công cộng sẽ ếp tục đánh giá chặt chẽ các chỉ số COVID-19 để xác định khi nào quá trình
mở lại có thể ến hành an toàn hơn .
Cho dù chúng tôi là chủ doanh nghiệp , nhân viên hoặc người bảo trợ, các quy tắc y tế công cộng của chúng tôi là đảm
bảo tất cả chúng ta đều biết cách làm phần của mình để làm chậm sự lây lan của vi-rút.
Hãy chăm sóc và giữ an toàn.
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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