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Ju ly 10 , 2020
Mahal na Mambabasa,
Bago magtungo sa katapusan ng linggo, sa ibaba ay mga bagong anunsyo at pag-update s. Kung napalampas mo ang
alinman sa aming mga nakaraang mga anunsyo, maaari mo itong makita dito . Hinihikayat ang mga negosyo na suriin
ang oewd.org/covid19 para sa bagong impormasyon. Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipagugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .
MGA PAGSUSULIT:
Pagbubukas ng Mga Update
Inihayag ngayon ni Mayor London N. Breed at Direktor ng Kalusugan Dr. Grant Colfax na sa Hulyo 13, papayagan ang
San Francisco Zoo at Gardens na mabuksan muli ang mga naaprubahang plano sa kaligtasan, ang mga mamimili ay
makapagpapatuloy gamit ang mga magagamit na bag, at bangka at pangingisda Ang mga ekspedisyon ay magkakaroon
ng karagdagang mga alituntunin para sa kung paano ligtas na gawin ang mga ak bidad na iyon, na may hanggang sa 12
katao. Ang Mga Direksyon sa Kalusugan na naglalarawan ng mga kinakailangan para sa mga zoo, b ags at b oats ay maipost dito sa Lunes, Hulyo 13 .
Ang na rang mga ak bidad at negosyo na da nang nakatakdang buksan ang alinman sa Hunyo 29 o Hulyo 13, ay
manana li sa pag-pause. Kasama dito ang panloob na kainan, panlabas na mga bar na walang pagkain, panloob na
museyo at aquarium, panlabas na swimming pool, at mga bukas na bahay na bukas sa pamamagitan ng appointment.
Ang mga personal na serbisyo tulad ng mga haircuts, masahe, ta oo at body piercing, manicures at pedicure, ay ang
susunod na mga grupo ng mga negosyo na isinasaalang-alang para sa pagbubukas muli, ngunit ang mga serbisyong
iyon kung saan ang parehong mga kliyente at tagapagkaloob ay maaaring mai-mask sa lahat ng oras. Ang mga negosyo
at ak bidad na kasalukuyang pinapayagan ay maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo sa oras na ito .
Habang ang San Francisco ay kasalukuyang nakakaranas ng pagtaas sa paghaha d ng COVID-19, mga kaso, at mga
hospitaliza ons , ang Lungsod ay higit na ipagpapatuloy ang pag-pause sa pagbubukas muli hanggang sa pagbu hin
ang Key Indicator ng Kalusugan at ang pagkalat ng virus ay dinala sa ilalim ng kontrol muli. Kung ang pagkalat ay
nagpapatuloy sa rate na pupunta ngayon, malamang na ang mga ospital ng a ng Lungsod ay maaaring mapuspos ng
mga kaso at maraming tao ang maaaring mamatay. Patuloy na hinikayat ng Lungsod ang San Franciscans na maiwasan
ang mga pag pon at magsuot ng mga takip sa mukha kapag umalis sa bahay, at upang masuri para sa COVID-19 . Para
sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbubukas muli, bisitahin ang sf.gov/reopening .
Ang Moratorium ng Komersyal na Pag-iwas sa Komersyal na Pinalawak sa Agosto 1 5 , 2020
Ngayon , Mayor ng London lahi nilagdaan ang Execu ve Order para i-extend ang commercial pagpapaalis moratorium
para sa isang karagdagang 30 araw sa pamamagitan ng Agosto 15 , 2020. Bumalik sa Marso 17 th , Mayor lahi unang
inihayag ng isang komersyal na evic ons moratorium na pinipigilan ang anumang mga maliliit at katamtaman ang laki
na mga negosyo mula sa pinalayas dahil sa pagkawala ng kita na may kaugnayan sa nawalang kita o iba pang mga
epekto sa pang-ekonomiya na sanhi ng pandemya ng COVID-19. Suriin dito upang makita kung kwalipikado ang iyong
negosyo para sa moratorium ng pagpapalayas kasama ang mga alituntunin at FAQ.
SFMTA Maliit na Outreach Survey ng Negosyo
Ang pandemikong COVID-19 ay nagbago sa aming sistema ng transportasyon; ang epekto ng krisis ay madarama na
malayo sa pagtatapos ng pagkakasunud-sunod ng kanlungan. Ang SFMTA ay may isang kagyat na responsibilidad
upang gumana sa iyo at iba pang mga lokal na negosyo upang magamit ang aming limitadong mga mapagkukunan
upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at ma yak na sinusuportahan ng aming sistema ng transportasyon
ang isang malakas na pagbawi sa ekonomiya. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang punan ang SFMTA Small
Business Outreach Survey .
Patnubay ng IRS sa Pag-uulat ng Kwalipikadong Sakit sa Sakit at Pag-iwan ng Pamamayan sa Bayad
Mas maaga sa linggong ito, ang Treasury Department at ang Internal Revenue Service ay nagbigay gabay sa Paunawa
2020-54 sa mga tagapag -empleyo na nag-uutos sa kanila na iulat ang halaga ng kwalipikadong karamdaman sa pagiwan ng sakit sa pamilya at pamilya na binayaran sa mga empleyado sa ilalim ng Families First Coronavirus Response
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Act (FFCRA) sa Form W -2. Ang mga halagang ito ay kinakailangan upang mag-ulat sa Form W-2, Box 14, o sa isang
pahayag na ibinigay sa Form W-2. Nagbibigay din ang patnubay ng mga employer ng opsyonal na wika upang magamit
sa mga tagubilin sa Form W-2 para sa mga empleyado. Ang halaga ng sahod na iniaatas ng abiso sa mga tagapagempleyo na mag-ulat sa Form W-2 ay magkakaloob ng mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili na mga empleyado din
ng impormasyong kinakailangan upang matukoy ang halaga ng anumang mga may sakit at pamilya iwanang katumbas
na mga kredito na maaaring kanilang maangkin sa kanilang mga kakayahan sa pagtatrabaho sa sarili. . Ang karagdagang
impormasyon tungkol sa kaluwagan sa buwis para sa mga apektado ng pandamdam ng COVID-19 ay matatagpuan sa
IRS.gov.
Linya ng Negosyo ng Pamana: Cinderella Bakery at Café
Idinagdag sa Rehistro ng Negosyo sa Legacy noong Agosto 2017
Ang Cinderella Bakery & Café ay isang tunay na Russian bakery na may isang pangalan ng engkanto na nasiyahan sa
mga piroshki cravings mula noong 1953. Matatagpuan sa Richmond District sa 436 Balboa Street, Cinderella ay bukas
araw-araw mula 7:00 am hanggang 7:00 p.m. may mga serbisyo sa panlabas na kainan. Paglabas ni Sun, buns out!
Kung nagnanais ka ng mga lasa ng Russia, makakahanap ka ng tapat, kabu han sa pamumuhay sa Cinderella Bakery &
Café. Mula sa kanilang mga napay at sweets hanggang sa kanilang pirogi at dumplings, pinagsama ang tradisyonal na
specialty ng Cinderella ng masarap, masarap na lasa at pinong pastry. Kung hindi mo pa na kman ang pagluluto ng
Ruso da , ikaw ay para sa isang masarap na sorpresa!

Ang ad na idinisenyo ng Osaki Crea ve Group . "Ang iyong tagumpay ay ang aming tagumpay. Narito kami para sa iyo.
"
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
.
Mga WEBINARS:
Mga Batayan ng May-ari ng Bayad: Paano Magbayad sa Iyong Sarili ng Tamang Daan mula sa Iyong Negosyo - Huwebes,
Hulyo 16 , 2020 sa 1 1 : 00AM
Sa klase na ito, malalaman mo ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga may-ari ng negosyo, ang mga
bilang na kailangan mong malaman bago ka magsimulang magbayad sa iyong sarili, mga pangunahing sangkap ng
iskedyul ng pagbabayad ng may-ari, at kung paano i-set up ang iskedyul na iyon upang matugunan ang iyong mga
layunin . Mag-click dito upang magparehistro.
Legal na Tanghalian at Alamin - Biyernes, Hulyo 17, 2020 at 12:00 PM
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Nagsisimula ka ba o nagpapatakbo ng isang microbusiness ng komunidad ng San Francisco Bay Area, ngunit hindi
makakaya ng isang abogado? Kunin ang iyong tanghalian at sumali sa Ren aissance Entrepreneurship Center sa
pamamagitan ng Zoom sa Biyernes ng tanghali para sa isang impormal na pagbagsak sa talakayan ng pangkat upang
matulungan kang bumuo o baguhin ang iyong ligal na diskarte at plano sa pamamahala ng peligro sa mga
mapaghamong panahon ng COVID-19 pandemic at pag-urong ng ekonomiya. Nakasalalay sa interes ng kalahok,
maaaring kabilang ang mga paksa ng talakayan :
Mga pagpipilian sa ligal na nilalang
Pagpopondo ng mga isyu sa ligal na transaksyon
Mga kontrata sa negosyo ng lahat ng mga uri
Pagprotekta sa iyong intelektuwal na pag-aari - mga ideya, tatak at disenyo
Hiring ligtas - pangunahing batas sa paggawa at trabaho
Komersyal na mga pagpapaupa
Pagsunod sa regulasyon
Para sa karagdagang impormasyon at upang 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 makipagugnay 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 ebalita sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Negosyo
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