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Ngày 7 tháng 8 năm 2020
Bạn đọc thân mến,
Ủy ban doanh nghiệp nhỏ đã trở lại nó s thường xuyên thời gian họp thứ hai và thứ tư thứ Hai của tháng lúc 5:30 pm.
Các mục chính trong chương trình làm việc cho Thứ Hai sắp tới, ngày 10 tháng 8 là:
Trình bày và Thảo luận về Mở cửa trở lại Doanh nghiệp Nhỏ trong Đại dịch COVID-19 với Tiến sĩ Tomás Aragón
Cán bộ Y tế San Francisco . Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ m cách hiểu động thái hiện tại của vi rút, cách thử
nghiệm và những gì các doanh nghiệp nhỏ có thể mong đợi trong vòng 6 đến 12 tháng tới. (Mục Thảo luận).
Trình bày và Thảo luận về Nhóm Ứng cứu Khẩn cấp Cộng đồng (CERT) với Maggie Weiland, Giám đốc Điều
hành, Ủy ban Giải trí . Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ m cách hiểu công việc của Nhóm Ứng phó Khẩn cấp Cộng
đồng của Thành phố trong công tác thực thi và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. (Mục Thảo luận).
Hồ sơ của Ban Giám sát số 200786. Tạm thời Miễn Phí Giấy phép cho Bàn Ghế Quán Café và Trưng bày Hàng
hóa Theo Lối Đi Công Cộng, và Phí Sử Dụng Đối với Parklets. Pháp lệnh miễn phí giấy phép và phí gia hạn trong
Bộ luật Công cộng trong thời hạn hai năm đối với bàn ghế quán cà phê ở vỉa hè và khu vực lòng đường công
cộng, và để bày bán trái cây và rau quả hoặc hàng hóa phi thực phẩm trên vỉa hè công cộng; và miễn phí sử
dụng parklet. (Mục Thảo luận và Hành động) Người trình bày: Lee Hepner, Trợ lý lập pháp, Người giám sát
Aaron Peskin Tài liệu giải thích: Luật pháp , Thông báo lập pháp , Đánh giá lập pháp
Bản trình bày: Cập nhật và báo cáo về Chương trình Không gian chia sẻ và các tài nguyên liên quan . (Mục Thảo
luận) Người trình bày: Robin Abad Ocubillo , Nhà lập kế hoạch cấp cao, Phòng Kế hoạch
Phê duyệt các Giải pháp và Ứng dụng Đăng ký Kinh doanh Kế thừa. (Mục Thảo luận và Hành động)
a) City Nights (Số đơn: LBR-2018-19-057 )
b) Trung tâm võ thuật Hàn Quốc (Số đơn: LBR-2019-20-031 )
c) Trung tâm Sân khấu Nhạc viện mới (Số đơn: LBR-2019 -20-030 )
d) Bán động cơ Hoàng gia (Số đơn: LBR-2019-20-013 )
Hồ sơ của Ban Giám sát số 200765. Sắc lệnh Khẩn cấp - Bảo vệ Việc làm Liên quan đến COVID. Sắc lệnh khẩn
cấp nhằm bảo vệ tạm thời người lao động khỏi hành động bất lợi nếu họ có kết quả dương nh với COVID-19,
đang bị cách ly hoặc cách ly, hoặc đã bị cách ly hoặc cách ly trước đó, do các triệu chứng hoặc phơi nhiễm
COVID-19; và để bảo vệ người nộp đơn khỏi bị phân biệt đối xử nếu họ có kết quả xét nghiệm dương nh với
COVID-19, đang bị cách ly hoặc cách ly, hoặc đã bị cách ly hoặc cách ly trước đó do các triệu chứng hoặc ếp xúc
với COVID-19. (Mục Thảo luận và Hành động) Người trình bày: Paul Monge, Trợ lý lập pháp, Giám sát viên
Hilary Ronen Tài liệu giải thích: Luật pháp , Thông báo lập pháp , Đánh giá lập pháp

CUỘC GỌI NHẬN XÉT CÔNG CỘNG: (408) -418-9388
Mã truy cập: 146 - 772 - 7791
Nhấn phím # hai lần để nghe cuộc họp qua hội nghị âm thanh
Quay số * 3 khi bạn đã sẵn sàng xếp hàng
Xem cuộc họp của Ủy ban một cách thuận ện thông qua SFGovTV :
Kênh 26 hoặc 78, sống trực tuyến , theo yêu cầu , hoặc qua WebEx

Lưu ý: Tùy thuộc vào kết nối băng thông rộng / WIFI của bạn, có thể là một dài 30 giây
trễ đến 2 phút khi xem trực ếp cuộc họp
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