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Setyembre 9 , 2020
Mahal na Mambabasa,
Nasa ibaba ang iyong mga anunsyo at pag-update sa kalagitnaan ng linggo. Kung napalampas mo ang anuman sa aming
nakaraang mga anunsyo, maaari mo itong makita dito . Hinihimok ang mga negosyo na suriin ang oewd.org/covid19
para sa bagong impormasyon. Tulad ng da , narito kami upang tumulong. Kung mayroon kang mga katanungan,
mangyaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .
ANUNSYO:
Direc ve No. 2020-27 - Kinakailangan na Pinakamahusay na Mga Kasanayan para sa Mga panlabas na Gym o Mga
Fitness Center sa Panlabas
Ang Department of Public Health (DPH) ay naglabas ng bagong direk ba , mula Setyembre 9, 2020 ng 9:00 AM, para sa
mga panlabas na gym o panlabas na ﬁtness center. Nalalapat ang Direk bong ito sa lahat ng mga may-ari, operator,
tagapamahala, at superbisor ng anumang negosyo na nagpapatakbo ng mga panlabas na gym o panlabas na ﬁtness
center. Layunin nito na itaguyod ang pinakamahuhusay na kasanayan hinggil sa Mga Kinakailangan sa Social Distancing
at mga hakbang sa kalinisan upang makatulong na maiwasan ang paghaha d ng COVID-19 at pangalagaan ang
kalusugan ng mga manggagawa, kostumer, at ang pamayanan.
Ang bawat panlabas na gym o panlabas na ﬁtness center ay dapat:
sumunod sa lahat ng mga nauugnay na kinakailangan na nakalista sa Pinakamahusay na Mga Kasanayan (
Exhibit A, pahina 4-7 ).
lumikha, magpa bay, at magpatupad ng isang nakasulat na plano sa kalusugan at kaligtasan bago magsimula
itong mag-alok ng panlabas na gym space, mga serbisyo o kagamitan, o payagan ang Personnel onsite ( Exhibit
B, pahina 8 ).
sundin ang patnubay (mga p at FAQ) mula sa DPH na nauugnay sa mga panlabas na gym at outdoor ﬁtness
center ( Exhibit C, pahina 9-12 ).
dapat i-screen ang lahat ng Tauhan araw-araw at ang bawat customer sa araw ng gym na ginagamit gamit ang
mga tanong sa pag-screen ng stan dard na nakakabit sa direk ba ( Exhibit D, pahina 13-14 ). Dapat maganap
ang pag-screen bago pumasok ang mga tao sa pasilidad o lokasyon upang maiwasan ang pagkalat ng
coronavirus.
maghanda, mag-post, at magpatupad ng isang Social Distancing Protocol .
magbigay ng mga item tulad ng pantakip sa mukha, hand sani zer o mga istasyon ng paghuhugas ng kamay, o
pareho, at disimpektante at mga kaugnay na paglilinis ng mga kagamitan sa Tauhan, lahat ayon sa hinihiling ng
Pinakamahusay na Kasanayan.
Hinihikayat ang mga usapang B na basahin nang lubusan ang Direk bo, Patnubay at Kalusugan at Kaligtasan na Plano
at dapat mana ling nai-update hinggil sa anumang pagbabago sa Stay-Safer-At-Home Order at ang Direk bong ito sa
pamamagitan ng regular na pagsusuri sa website ng DPH . Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa SF.gov ,
kabilang ang mga link sa Personal na Protek bong Kagamitan (PPE) at mga signage para sa iyong negosyo.
Magagamit na Libreng PPE para sa Maliit na Negosyo
Nauna nang ibinahagi sa aming anunsyo, nakikipagtulungan ako sa Opisina ng Mga Serbisyong Pang-emergency ng
Gobernador ng California at Opisina ng Maliit na Tagataguyod ng California , inihayag ni Mayor London Breed ang
malaking kargamento ng Personal na Protek bong Kagamitan (PPE) - mga sanitaryer ng kamay, maskara ng pag-opera,
at mukha mga kalasag - para sa maliliit na negosyo. Ang layunin sa pagbibigay ng PPE sa mga negosyo ay upang
maka pid sa kanila ng oras at gastos sa pagkuha ng PPE, at upang matulungan silang ituon at ihanda sila para sa
patuloy na ligtas na muling pagbubukas. Sa pakikipagtulungan sa lokal na Community - Based Organiza ons (CBO),
isang isang-buwan na supply ng PPE ay ipinamamahagi sa mga lokal na negosyo na bukas at / o ay buksang muli sa
lalong madaling panahon, habang supplies huling. Ang mga maliliit na negosyong San Francisco na interesadong
humiling ng libreng PPE ay dapat suriin ang listahan ng mga kalahok na CBO dito at makipag-ugnay sa iyong
pinakamalapit na CBO. Ang mga negosyo ay maaaring humiling ng isang 30 - araw na supply ng mga hand sani zer,
maskara sa pag-opera at mga kalasag sa mukha. Ang mga kasosyo sa CBO ay kukuha ng kanilang mga padala ng PPE sa
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susunod na dalawang linggo. Organisasyon na natanggap ang kanilang padala ay may impormasyon ng contact na
nakalista at para sa mga organisasyon kung saan ang impormasyon ng contact ay hindi pa nakalista, mangyaring suriin
muli.
Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.
Mga Pahintulot sa Kalusugan sa Labas - Mga Boot Camp, Yoga, Sayaw
Pinapayagan ng pinakahuling Mga Order sa Kalusugan ang mga pang-adultong klase sa ﬁtness sa labas na maalok sa
ilalim ng limitadong mga pangyayari. Nais ng San Francisco Park Recrea on and Parks Department na mapabilis ang
pagsisimula ng mga ak bidad na ito sa lalong madaling panahon. Anumang awtorisadong mga panlabas na programa
sa kalusugan at ﬁtness ay mangangailangan ng isang permiso upang gumana. Kung interesado ka, mangyaring suriin
ang Patnubay sa Muling Pagbubukas para sa Kalusugan sa Labas .
Ang maliliit na ﬁtness sa pangkat (tatlo o mas kaun ng mga kalahok at isang magtuturo) ay maaaring mag-apply gamit
ang Small Group Applica on . Malaking ﬁtness sa pangkat (apat o higit pang mga kalahok - max 11- plus magtuturo) ay
maaaring mag-apply para sa lo ery para sa mga puwang na may Applica on for Permit para sa Malaking Lokasyon ng
Grupo . Para sa karagdagang impormasyon, ngnan ang mga naaangkop na form at ang Mga Madalas Itanong .
Mga Mapagkukunan ng Pagpopondo
Pondo ng Red Backpack - HINDI BUKSAN
Na da ng ibinahagi sa aming newsle er, ang Red Backpack Fund, isang inisya ba na sinimulan ng The Spanx, ay
makakagawa ng hindi bababa sa 1,000 mga gawad na $ 5,000 bawat isa sa mga babaeng negosyante sa US upang
makatulong na maibsan ang agarang pangangailangan at suportahan ang pangmatagalang pagbawi ng mga
naapektuhan ng ang krisis na ito. GlobalGiving ay muling buksan ed nito fund applica on portal sa 12:00 ET ngayon at
close sa 12:00 ET sa Sep yembre 15, 2020 . Para sa karagdagang impormasyon, suriin ang mga FAQ at mag- apply dito .
Pangutang sa Pahamak na Sakuna sa Pinsala (EIDL)
Pinahintulutan ng mga s mulus package, ang Small Business Administra on (SBA), sa pamamagitan ng Economic
Injury Disaster Loans, ay nag-aalok ng tulong sa pautang para sa maliliit na negosyo at hindi pangkalakal. Kahit na ang
EIDL Advance Funding ay hindi na magagamit, ang SBA ay tatanggap pa rin ng mga aplikasyon ng EIDL sa mga
kwalipikadong maliliit na negosyo.
WEBINARS:
Mga Pangunahing Kaalaman sa Negosyo: Simulan ang Iyong Pangarap na Negosyo - Huwebes, Setyembre 10, 2020 ng
9:00 AM PT
Lokal ka man para sa cookies o pag-aayos ng mga kotse, ngayon ang pinakamahusay na pagkakataon na gawing iyong
pangarap na negosyo ang iyong kasanayan o serbisyo. Ang Mga Pangunahing Kaalaman sa Negosyo ay nagbibigay sa
iyo ng patnubay at isang pangkalahatang ideya ng lahat ng mga mahahalagang bagay upang isaalang-alang kapag
nagsisimula at nagmamay-ari ng isang negosyo. Ito ang perpektong panimulang punto upang mabuo ang kaalamang
kailangan mo upang magtagumpay .
Ano ang matututunan mo :
Isang pangkalahatang ideya ng: tatak, pananalapi, pamumuno, marke ng, at mga benta
Mga pautang sa maliit na negosyo
Ang mga pakinabang ng pamamahala ng oras
Mga uri ng mga samahan sa negosyo
Mga Kinakailangan sa Paglilisensya sa Negosyo
Mag-sign up dito upang matuto nang higit pa.
Pagdinig sa Lahat ng Tinig na "Edukasyong Pinansyal at Paglakas ng Maliliit na Negosyo" - Martes, Setyembre 15, 2020
sa 9:30 AM PT
Sumali para sa isang pag-uusap sa mga opisyal at eheku bo ng IRS kung paano mas mahusay na maihaha d ng IRS ang
maliliit na negosyo - paano nila mapapabu ang kanilang serbisyo sa mga maliliit na may-ari ng negosyo. Ako t ay
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mahalaga sa maliliit na negosyo na maunawaan ang kanilang mga karapatan taxpayer, obligasyon, at mga
mapagkukunan na magagamit sa tulong ng mga ito magtagumpay.
Direktang makinig mula sa IRS sa mga paksa upang matulungan ang iyong negosyo na magtagumpay:
Mga Karapatan sa Nagbabayad ng Buwis
Mga Mahahalagang Pangangailangan sa Negosyo: Recordkeeping; pumipigil sa pagnanakaw ng
pagkakakilanlan; mga tool sa paghawak para sa mga employer
Pagsusulit at Koleksyon
Employer ng 101: mga patakaran ng empleyado kumpara sa independiyenteng kontra sta; COVID-19 Tax
Relief, at marami pa.
Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon at upang magparehistro.
ON-GOING RESOURCES:
Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksyon na PPE mula sa mga lokal na provider. 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 nauugnay sa mga
programang pampasigla sa ekonomiya. Upang iulat ang mga pandaraya at pandaraya na nauugnay sa programa ng SBA,
mag- click dito . Nagbigay din ang Oﬃce of A orney General ng impormasyon at mga mapagkukunan na nauugnay sa
mga scam sa coronavirus dito .
Ang Mga Order sa Kalusugan ng Coronavirus (COVID-19) mula sa DPH ay matatagpuan sa:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Ang Mga Direktang Pangkalusugan para sa pagpapatakbo ng negosyo ay
matatagpuan sa: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.asp
Ang lahat ng mga pahayag ng Mayor hinggil 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 mga opisyal na pag-update, mag-sign up
para sa serbisyo sa alerto ng Lungsod: i-text ang COVID19SF sa 888-777 .
Upang mana ling napapanahon sa mga kaugnay na anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag-sign up para sa
aming e-news sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Negosyo
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