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Agosto 7, 2020
Mahal na Mambabasa,
Ang Maliit na Negosyo Commission ay nabalik sa ito s regular na oras ng pulong ng pangalawa at ika-apat na Lunes ng
buwan sa 5:30 pm. Ang mga pangunahing item sa agenda para sa dara ng na Lunes, Agosto 10 ay:
Pagtatanghal at Pagtalakay sa Maliit na Pagbubukas ng Negosyo sa panahon ng COVID-19 Pandemya kasama si
Dr. Tomás Aragón San Francisco Health Oﬃcer . Ang Maliit na Komisyon sa Negosyo ay naglalayong
maunawaan ang kasalukuyang dinamikong virus, pagsubok at kung ano ang maaasahan ng mga maliliit na
negosyo sa susunod na 6 hanggang 12 buwan. (Item sa Talakayan).
Pagtatanghal at Talakayan sa Community Emergency Response Team (CERT) kasama si Maggie Weiland,
Execu ve Director, Entertainment Commission . Ang Maliit na Komisyon sa Negosyo ay naglalayong
maunawaan ang gawain ng pakikipag-ugnay sa komunidad ng komunidad ng Komunidad ng Komunidad sa
Komunidad ng Lunsod na Lunsod. (Item sa Talakayan).
Board of Supervisors File No. 200786. Pansamantalang Waivers ng Permit Fees para sa Mga Tables at Chchair
at Ipakita ang Merchandise sa Public Right-of-Way, at Gumamit ng mga Bayad para sa Parklet. Ang pag-alis ng
Ordinansa, para sa isang dalawang taong panahon, permit at pag-renew ng bayarin sa Public Works Code para
sa mga talahanayan ng café at mga upuan sa mga pampublikong sidewalk at mga daanan ng daanan, at para sa
pagpapakita ng mga prutas at gulay o kalakal o hindi masustansiyang paninda sa mga pampublikong sidewalk;
at pag-alis ng bayad para sa paggamit ng mga parklet. ( Talakayan at Ac on Item) Presenter: Lee Hepner,
Pambatasan Aide, Supervisor Aaron Peskin Pagpapaliwanag Documents: Legisla on , Pambatasan Digest ,
Pambatasan Review
Pagtatanghal: Mag- update at mag-ulat sa Program ng Ibinahaging Spaces at mga kaugnay na mapagkukunan .
(Talakayan sa Talakayan) Tagapagtalaga : Robin Abad Ocubillo , Senior Planner, Kagawaran ng Pagpaplano
Ang pag-apruba ng mga Aplikasyon at Resolusyon sa Negosyo ng Pamana ng Negosyo. (Talakayin at Aksyon
Item)
a) City Nights (Hindi Applica on: LBR-2018-19-057 )
b) Korean Mar al Arts Center (Applica on No .: LBR-2019-20-031 )
c) Bagong Conservatory Theatre Center (Applica on No .: LBR-2019 -20-030 )
d) Royal Motor Sales (Applica on No .: LBR-2019-20-013 )
Board of Supervisors File No. 200765. Ordinansa sa Pang-emergency - Mga Proteksyon na may Kaugnay na
Trabaho sa COVID. Ang emergency na ordenansa para sa pansamantalang protektahan ang mga manggagawa
mula sa masamang pagkilos kung sumubok sila ng posi bo para sa COVID-19, ay naghihiwalay o nagquaran ning, o da ay naghiwalay o nag-quaran ned, dahil sa mga sintomas ng COVID-19 o pagkakalantad; at
upang maprotektahan ang mga aplikante mula sa diskriminasyon kung sumubok sila ng posi bo para sa
COVID-19, ay ang paghiwalay o pag-quaran ne, o da ay naghiwalay o nag-quaran ned, dahil sa mga sintomas
ng COVID-19 o pagkakalantad. (Talakayan at Aksyon na Aksyon) Tagapagtatag: Paul Monge, Pambatasang
Pantulong, Superbisor Hilary Ronen Paliwanag ng Dokumento: Batas , Lehislatura Digest , Repaso sa
Pambatasan

PUBLIC COMMENT CALL-IN: (408) -418-9388
Access Code: 146 - 772 - 7791
Press # dalawang beses upang makinig sa pulong sa pamamagitan ng audio conference
I-dial ang * 3 kapag handa ka nang mag-pila
Panoorin ang Commission pulong sa iyong kaginhawaan sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng SFGovTV :
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Ang Channel 26 o 78, live streaming , on demand , o sa pamamagitan ng Tandaan ng WebEx
: Depende sa iyong koneksyon sa broadband / WIFI, maaaring mayroong isang 30 segundo
sa 2 minutong pagkaantala kapag ningnan ang live na pulong

Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Negosyo
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