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Ju ly 10 , 2020
Bạn đọc thân mến,
Trước khi đi vào cuối tuần, bên dưới là các thông báo và cập nhật mới . Nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ thông báo trước đây
của chúng tôi, bạn có thể xem nó ở đây . Các doanh nghiệp được khuyến khích để kiểm tra oewd.org/covid19 để biết
thông n mới. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org .
THÔNG BÁO:
Mở lại cập nhật
Thị trưởng London N. Breed và Giám đốc Y tế Tiến sĩ Grant Colfax hôm nay thông báo rằng vào ngày 13 tháng 7, Sở thú
và Vườn San Francisco sẽ được phép mở lại với các kế hoạch an toàn đã được phê duyệt, người mua sắm sẽ có thể ếp
tục sử dụng túi tái sử dụng, và thuyền và câu cá các cuộc thám hiểm sẽ có hướng dẫn bổ sung về cách thực hiện các
hoạt động đó một cách an toàn, với tối đa 12 người. Các Chỉ thị Sức khỏe nêu rõ các yêu cầu đối với sở thú, b ags và b
yến mạch sẽ được đăng ở đây trước Thứ Hai ngày 13 tháng Bảy .
Các hoạt động và doanh nghiệp còn lại đã được lên kế hoạch mở lại vào ngày 29 tháng 6 hoặc ngày 13 tháng 7 sẽ vẫn
tạm dừng. Chúng bao gồm ăn uống trong nhà, quán bar ngoài trời không có thức ăn, bảo tàng trong nhà và bể cá, bể
bơi ngoài trời và nhà mở bất động sản theo lịch hẹn. Các dịch vụ cá nhân như cắt tóc, mát xa, xăm mình và xỏ lỗ trên cơ
thể, làm móng tay và móng chân, sẽ là nhóm doanh nghiệp ếp theo được xem xét để mở lại, nhưng chỉ những dịch
vụ mà cả khách hàng và nhà cung cấp mới có thể bịt mặt mọi lúc. Các doanh nghiệp và hoạt động hiện được phép có
thể ếp tục hoạt động tại thời điểm này .
Vì San Francisco hiện đang trải qua sự gia tăng lây truyền COVID-19, các trường hợp và nhập viện , Thành phố sẽ ếp
tục tạm dừng mở cửa trở lại cho đến khi các Chỉ số Sức khỏe Chính được cải thiện và sự lây lan của virus lại được kiểm
soát. Nếu sự lây lan ếp tục với tốc độ như hiện tại, có khả năng các bệnh viện của Thành phố chúng ta có thể tràn
ngập các trường hợp và nhiều người có thể chết. Thành phố ếp tục khuyến khích San Franciscans tránh tụ tập và đeo
khăn che mặt khi rời khỏi nhà, và để được xét nghiệm COVID-19 . Để biết thêm thông n về việc mở lại, hãy truy cập
sf.gov/reopening .
Moratorium Evory Evory kéo dài đến ngày 1 tháng 5 năm 2020
Hôm nay , Thị trưởng London giống đã ký Sắc lệnh để mở rộng lệnh cấm đuổi thương mại thêm 30 ngày qua ngày 15
tháng 8 , năm 2020. Trở lại vào ngày 17 tháng ba thứ , Thị trưởng giống đầu ên công bố một đuổi thương mại lệnh cấm
có thể ngăn chặn bất kỳ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ bị đuổi vì mất thu nhập liên quan đến doanh thu bị mất hoặc các
tác động kinh tế khác do đại dịch COVID-19 gây ra. Kiểm tra ở đây để xem liệu doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện
cho lệnh cấm trục xuất cùng với các hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp hay không.
Khảo sát ếp cận doanh nghiệp nhỏ SFMTA
Đại dịch COVID-19 đã thay đổi hệ thống giao thông của chúng tôi; tác động của cuộc khủng hoảng sẽ được cảm nhận
vượt xa sự kết thúc của trật tự nơi trú ẩn. SFMTA có trách nhiệm khẩn cấp để làm việc với bạn và các doanh nghiệp địa
phương khác để sử dụng các nguồn lực hạn chế của chúng tôi để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo hệ thống giao
thông của chúng tôi hỗ trợ phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Vui lòng dành chút thời gian để điền vào Khảo sát ếp cận
doanh nghiệp nhỏ SFMTA .
Hướng dẫn của IRS về Báo cáo Bệnh đủ điều kiện và Tiền lương nghỉ phép gia đình được trả
Đầu tuần này, Bộ Tài chính và Dịch vụ doanh thu nội bộ đã cung cấp hướng dẫn trong Thông báo 2020-54 cho các chủ lao
động yêu cầu họ báo cáo số ền lương nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình được trả cho nhân viên theo Đạo luật phản ứng
với coravavirus đầu ên của gia đình (FFCRA) -2. Những số ền này sẽ được yêu cầu báo cáo trên Mẫu W-2, Hộp 14
hoặc trong một tuyên bố được cung cấp với Mẫu W-2. Hướng dẫn cũng cung cấp cho nhà tuyển dụng ngôn ngữ tùy
chọn để sử dụng trong hướng dẫn Mẫu W-2 cho nhân viên. Mức lương mà thông báo yêu cầu chủ lao động báo cáo trên
Mẫu W-2 sẽ cung cấp cho các cá nhân tự làm chủ cũng là nhân viên với thông n cần thiết để xác định số ền của bất kỳ
bệnh nhân nào và gia đình để lại các khoản n dụng tương đương mà họ có thể yêu cầu trong khả năng tự làm chủ của
mình . Thông n bổ sung về giảm thuế cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thể được m thấy trên
IRS.gov.
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Điểm nổi bật trong kinh doanh kế thừa: Cinderella Bakery & Café
Đã thêm vào Sổ đăng ký doanh nghiệp kế thừa vào tháng 8 năm 2017
Cinderella Bakery & Café là một ệm bánh Nga chính thống với cái tên cổ ch đã thỏa mãn cơn thèm piroshki từ năm
1953. Nằm ở quận Richmond tại số 436 phố Balboa, Cinderella mở cửa hàng ngày từ 7:00 sáng đến 7:00 tối. với dịch vụ
ăn uống ngoài trời. Mặt trời ra, bánh ra!
Nếu bạn khao khát những hương vị của nước Nga, bạn sẽ m thấy sự tốt lành, homestyle tại Cinderella Bakery & Café.
Từ bánh mì và đồ ngọt cho đến pirogi và bánh bao, các món đặc sản truyền thống của Nga của Cinderella kết hợp
hương vị thơm ngon, thơm ngon và bánh ngọt nh tế. Nếu bạn chưa bao giờ nếm thử nấu ăn Nga trước đây, bạn sẽ
ngạc nhiên!

Quảng cáo được thiết kế bởi Osaki Crea ve Group . Thành công của bạn là thành công của chúng tôi. Chúng tôi ở đây vì
bạn."
Trong phần này, chúng tôi nhấn mạnh các dịch vụ mới, các sản phẩm đặc biệt và ưu đãi được cung cấp bởi các Doanh
nghiệp Di sản trong Đơn đặt hàng tại chỗ. Các doanh nghiệp kế thừa là các cơ sở phục vụ cộng đồng lâu đời, đã hoạt
động ở San Francisco từ 30 năm trở lên và đóng góp vào lịch sử và bản sắc của thành phố. Các doanh nghiệp này thúc
đẩy sự tham gia của công dân và phục vụ như tài sản văn hóa có giá trị của thành phố. Kiểm tra danh sách đầy đủ và bản
đồ của các doanh nghiệp kế thừa tại đây .
HỘI THẢO:
Chủ đầu tư Pay Khái niệm cơ bản: Làm thế nào để trả ền cho mình các Way Right từ doanh nghiệp của bạn - Thứ
năm, July 16 , 2020 1 1 : 00:00
Trong lớp này, bạn sẽ học được những lỗi phổ biến mà chủ doanh nghiệp nhỏ mắc phải, những con số bạn cần biết
trước khi bắt đầu tự trả ền, các thành phần chính của lịch thanh toán của chủ sở hữu và cách thiết lập lịch biểu đó để
đáp ứng mục êu của bạn . Nhấn vào đây để đăng ký.
Ăn trưa & Tìm hiểu Pháp lý - Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2020 lúc 12:00 PM
Bạn đang bắt đầu hoặc điều hành một doanh nghiệp vi mô cộng đồng Khu vực Vịnh San Francisco, nhưng không thể
thuê luật sư? Ăn trưa và tham gia Trung tâm khởi nghiệp Ren aurg qua Zoom vào thứ Sáu vào buổi trưa để thảo luận
nhóm không chính thức để giúp bạn phát triển hoặc sửa đổi chiến lược pháp lý và kế hoạch quản lý rủi ro trong những
thời điểm khó khăn của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế. Tùy thuộc vào sở thích của người tham gia, các chủ đề
thảo luận có thể bao gồm :
Lựa chọn pháp nhân
Vấn đề pháp lý giao dịch tài trợ
Hợp đồng kinh doanh các loại
Bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn - ý tưởng, thương hiệu và thiết kế
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Thuê an toàn - luật lao động và việc làm cơ bản
Cho thuê thương mại
Tuân thủ quy định
Để biết thêm thông n và đăng ký, bấm vào đây .
NGUỒN LỰC TUYỆT VỜI:
Nhận PPE thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn từ các nhà cung cấp địa phương. Bất kỳ doanh nghiệp nào bán PPE cho các
doanh nghiệp SF và muốn được thêm vào danh sách này có thể liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org .
Xin nhắc lại, xin hãy cảnh giác về các chương trình lừa đảo ềm ẩn liên quan đến các chương trình kích thích kinh tế. Để
báo cáo các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến chương trình SBA, bấm vào đây . Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã
cung cấp thông n và tài nguyên liên quan đến lừa đảo coronavirus tại đây .
Có thể m thấy các đơn đặt hàng về sức khỏe của coronavirus (COVID-19) tại DPH tại:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Chỉ thị sức khỏe cho các hoạt động kinh doanh có thể được m thấy tại:
h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.asp
Tất cả các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 có thể được m thấy tại:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regending-covid-19
Để biết thêm thông n, bạn cũng có thể gọi số 311 và để cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của Thành
phố: nhắn n COVID19SF gửi 888-777 .
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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