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Ju ly 7 , 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Kung sakaling napalampas mo ang press conference ni Mayor Breed kaninang umaga, maaari mo itong makita dito .
Ang Mayor at Public Health Officer inihayag na panloob na dining at panlabas na bar ay hindi papayagang upang

muling buksan sa Hulyo 13 
th 

bilang an�cipated. Dahil sa tungkol sa pagtaas ng mga kaso ng COVID, maaantala ang
inaasahang �meline para sa muling pagbubukas. Walang bagong tenta�ve date ha s naibigay kung kailan ang panloob
na kainan at panlabas na mga bar ay papayagan d na ipagpatuloy ang operasyon. Higit pang mga detalye at pag-update
ay ipagkakaloob sa pagtatapos ng linggo at siguraduhin na�ng ibabahagi ang mga natutunan na�n nang higit pa.
Hinihikayat ang mga negosyo na suriin    oewd.org/covid19 para sa bagong impormasyon. Kung mayroon kang mga
katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .   
 
MGA PAGSUSULIT:
Ang Takdang Panahon ng Pag-file ng Buwis sa Kita ng Kita - Hulyo 15, 2020
Ang Treasury Department at ang Internal Revenue Service (IRS) ay ibinigay espesyal na-file ng buwis at pagbabayad
relief sa mga indibidwal at mga negosyo bilang tugon sa COVID-19 pandemic . Ang pag-file ng deadline para sa
pagbabalik ng buwis ay pinalawak mula Abril 15 hanggang Hulyo 15, 2020. Para sa mga hindi maaaring mag-file ng
Hulyo 15, 2020 na deadline, pinaalalahanan ng IRS ang mga indibidwal na nagbabayad ng buwis na ang lahat ay
karapat-dapat na humiling ng isang extension upang mag-file ng kanilang pagbabalik .
 
Gabay na Kinakailangan ng Meal
Ang California Department of Alcohol Beverage Control (ABC) ay naglabas ng isang pagpapayo upang magbigay ng
gabay sa kung ano ang dapat ihanda at paghahandog ng paghaha�d ng mga lisensya sa pagkain upang sumunod sa iba't
ibang mga hakbang sa regulasyon ng regulasyon na nangangailangan ng serbisyo ng isang pagkain. Ang isang
maramihang mga kurso ay hindi kinakailangan upang maging isang pagkain, upang ang patron ay ihain sa isang
pagkain dapat mayroong isang sapat na dami na ito ay magiging isang pangunahing kurso sa isang maramihang mga
kurso na kainan . Kadalasan mas madaling mailarawan kung ano ang hindi bumubuo ng isang s a bona fide meal . Ang
serbisyo niya ng mga prepackaged na pagkain tulad ng mga sandwich o salad, o simpleng pagpainit ng mga frozen o
handa na pagkain, ay hindi dapat ituring na sumusunod sa isang kinakailangan ng bona fide meal. Ipapalagay ng ABC
na ang mga sumusunod, at mga handog na katulad ng se, ay hindi nakakatugon sa kinakailangan sa pagkain:
 

Mga meryenda tulad ng mga pretzel, nuts, popcorn, pickles, at chips
Ang pagkain na karaniwang nagsisilbi bilang pampagana o mga unang kurso tulad ng mga s�ck ng keso, pritong
calamari, mga pakpak ng manok, kagat ng pizza (kumpara sa isang pizza), egg roll, pot s�cker, flautas, tasa ng
sopas, at anumang maliit na bahagi ng isang ulam na maaaring ay bumubuo ng isang pangunahing kurso kapag
hindi ito pinaglingkuran sa isang buong bahagi o kung ito ay inilaan para sa pagbabahagi sa mga maliliit na
bahagi
Ang mga gilid ng pinggan tulad ng �napay, rolyo, Pranses na fries, singsing sa sibuyas, maliit na salad (berde,
patatas, macaroni, prutas), kanin, patatas na patatas, at maliit na bahagi ng mga gulay
Palamig na pinalamig o nagyelo entrees
Mga Dessert

 
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Gabay sa Pangangailangan ng Meal at ang kanilang FAQ page .
 
Ang Programa ng Proteksyon ng Paycheck Pinalawak sa Agosto 8, 2020 
Para sa mga interesado na mag-aplay para sa PPP, ang deadline para aprubahan ng SBA ang mga aplikasyon ng pautang
sa PPP ay naabot hanggang Agosto 8, 2020 . Ibinahagi ng SBA ang isang listahan ng mga kalahok na nagpapahiram sa
PPP ng Estado. Lagyan ng tsek sa iyong bangko upang makita kung �natanggap nila ang mga aplikasyon ng PPP o suriin
ang Listahan ng PPP Lender ng Maliit na Negosyo ng Karamihan sa Negosyo . Para sa karagdagang impormasyon o kung
mayroon kang anumang mga katanungan, ang NorCal SBDC ay maaaring maabot sa (833) 275-7232 o sa pamamagitan
ng email sa loans@asksbdc.com .      
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Mga Rebolusyon sa Enerhiya ng Enerhiya at Teknikal na Tulong
Kung nais mong i-cut ang mga gastos sa opera�ng at pagbu�hin ang ginhawa at aesthe�c ng iyong negosyo, ang
BayREN Business Program ay nagbibigay ng mga rebate, financing, at one-stop-shop na teknikal na tulong upang
ma�yak ang maliit at daluyan na mga negosyo ay maaaring magamit ang lahat ng magagamit na mga programa sa pag-
save ng enerhiya. Ang layunin ay suportahan ang nababanat ng iyong negosyo sa panahon ng walang uliran na ito sa
pamamagitan ng pagbaba ng enerhiya at mga gastos sa pagpapana�li. Bilang karagdagan, ang BayREN ay
nakikipagtulungan sa Mission Asset Fu nd at nag-aalok ng mga microloans (hanggang sa $ 2,500) na may 0% na interes
upang matulungan ang iyong negosyo sa kahusayan ng enerhiya . 
 
Linya ng Negosyo ng Pamana ng Linya: sining at disenyo ng FLAX
Idinagdag sa Rehistro ng Negosyo sa Legacy noong Pebrero 2017
 
Naghahanap ng mga paraan upang magbigay ng inspirasyon sa mga malikhaing proyekto at pasiglahin ang iyong
imahinasyon sa panahon ng Shelter-in-Place? Ang sining at disenyo ng FLAX ay ginagaran�yahan upang magalak at
magbigay ng inspirasyon. Ang isang icon ng kultura sa San Francisco at eksena ng Bay Area art, ang FLAX ay i�natag
noong 1938 at ngayon ay pinapatakbo ng ika-3 henerasyon ng pamilyang Flax. Nag-aalok ang FLAX ng isang malawak
na hanay ng mga suplay ng sining at higit pa, mula sa mga pintura at mga ibabaw ng sining hanggang sa pagguhit ng
mga kagamitan at mga pangangailangan sa studio . Makakakita ka rin ng mga art at cra� supplies at regalo para sa mga
likha sa iyong buhay. Kasayahan sa katotohanan: Ang kanilang �ndahan ng SF sa Fort Mason Center ay ang tanging
�ndahan ng sining sa bansa na matatagpuan sa loob ng isang pambansang parke!
 
Mga paraan upang mamili
In-store: Gumagamit ang FLAX ng isang sistema ng appointment upang makatulong na pamahalaan ang bilang ng mga
tao sa �ndahan nang sabay-sabay at mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga customer. Upang mag-book ng
appointment, bisitahin ang h�ps://flaxart.com/san-francisco-store/ .
Online: Nag-aalok ang FLAX online na pag-order para sa pick ng curbside at lokal na paghaha�d.
 

 
Sa bahaging ito, binibigyan namin ng pansin ang mga bagong handog, espesyal, at deal na inaalok ng Mga Negosyo sa
Legacy sa panahon ng Order-In-Place Order. Ang Mga Negosyo sa Legacy ay matagal, mga tagapagtaguyod ng serbisyo
sa komunidad na nagpatakbo sa San Francisco sa loob ng 30 o higit pang taon at nag-ambag sa kasaysayan at
pagkakakilanlan ng lungsod. Ang mga negosyong ito ay nagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa civic at nagsisilbing
mahalagang mga assets ng kultura sa lungsod. Suriin ang buong listahan at mapa ng Mga Negosyo sa Pamana na narito
.
 
WEBINARS:
Pagbubukas ng Webinar ng Distrito 7 - Huwebes, Hulyo 9, 2020 at 10:00 AM
Sumali sa amin upang malaman ang tungkol sa muling pagbubukas ng Lungsod at mahahalagang mapagkukunan na
magagamit mo. Tatalakayin namin ang pinakamahusay na kasanayan at inaasahan ang pagbubukas muli . Mga tampok
ng Webinar :
 

Norman Yee, Superbisor ng Distrito 7, Pangulo ng Lupon ng mga Superbisor
Joaquín Torres, Direktor ng Opisina ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Workforce
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Mag-click dito upang magparehistro.  
 
Buuin ang Iyong Pinansyal na Kaligtasan - Sabado, Hulyo 18, 2020 at 10:00 AM
J oin Assessor Carmen Chu sa isang papara�ng na kaganapan na nag-aalok ng isang serye ng mga talakayan at
pagtatanghal ng panel upang matulungan kang makabalik sa iyong mga paa sa ilalim ng krisis sa COVID-19 habang
patuloy na binuo ang hinaharap na pampinansyal ng iyong pamilya . Ang event na tampok s pinansiyal na mga
eksperto at estate tagaplano na pabalat mga paksa tulad ng kagyat na pinansiyal na tulong para sa mga homeowners
at mga pamilya, estate pagpaplano pangunahing kaalaman, pa� na rin ang personal na pananalapi pamamahala,
kabilang ang pag-access sa mga pondo ng pagrere�ro plano at pamamahala ng mortgage pag��is . Para sa karagdagang
impormasyon upang at magparehistro, mag-click dito .
 
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksiyon na PPE mula sa mga lokal na tagapagkaloob. Ang anumang
negosyo na nagbebenta ng PPE sa mga negosyo ng SF at nais na maidagdag sa listahang ito ay maaaring makipag-
ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .   
 
Bilang paalala, mangyaring maging alerto tungkol sa mga potensyal na scheme ng pandaraya na may kaugnayan sa
mga programang pampasigla sa pang-ekonomiya. Upang maiulat ang mga scam at panloloko na may kaugnayan sa
programa ng SBA, mag- click dito . Ang Opisina ng A�orney General ay nagbigay din ng impormasyon at mga
mapagkukunan na may kaugnayan sa mga coronavirus scam dito .
 
Ang Coronavirus (COVID-19) Mga Order sa Kalusugan mula sa DPH ay matatagpuan sa:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Ang Mga Direksyon sa Kalusugan para sa pagpapatakbo ng negosyo ay
matatagpuan sa: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Ang lahat ng mga pagdeklara ng Mayoral tungkol sa COVID-19 ay matatagpuan sa:
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
Para sa karagdagang impormasyon, maaari ka ring tumawag sa 311, at para sa opisyal na pag-update, mag-sign up para
sa alerto ng Lungsod ng alerto: text COVID19SF hanggang 888-777 .

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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