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Ngày 9 tháng 9 năm 2020
Bạn đọc thân mến,
Dưới đây là các thông báo và cập nhật giữa tuần của bạn. Nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào trước đây của chúng
tôi, bạn có thể xem tại đây . Các doanh nghiệp được khuyến khích để kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông n
mới. Như mọi khi, chúng tôi ở đây để trợ giúp. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
sfosb@sfgov.org .
THÔNG BÁO:
Chỉ thị số 2020-27 - Các phương pháp hay nhất bắt buộc cho phòng tập thể dục ngoài trời hoặc trung tâm thể dục ngoài
trời
Bộ Y tế Công cộng (DPH) đã ban hành chỉ thị mới , có hiệu lực vào ngày 9 tháng 9 năm 2020 lúc 9:00 sáng, đối với các
phòng tập thể dục ngoài trời hoặc trung tâm thể dục ngoài trời. Chỉ thị này áp dụng cho tất cả chủ sở hữu, người điều
hành, người quản lý và người giám sát của bất kỳ doanh nghiệp nào điều hành phòng tập thể dục ngoài trời hoặc trung
tâm thể dục ngoài trời. Mục đích của nó là thúc đẩy các phương pháp hay nhất đối với các Yêu cầu về Khoảng cách Xã
hội và các biện pháp vệ sinh để giúp ngăn ngừa sự lây truyền COVID-19 và bảo vệ sức khỏe của công nhân, khách hàng
và cộng đồng.
Mỗi phòng tập thể dục ngoài trời hoặc các trung tâm thể dục ngoài trời phải:
tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan được liệt kê trong Các phương pháp hay nhất ( Phụ lục A, trang 4-7 ).
tạo, thông qua và thực hiện một kế hoạch sức khỏe và an toàn bằng văn bản trước khi bắt đầu cung cấp không
gian, dịch vụ hoặc thiết bị cho phòng tập thể dục ngoài trời hoặc cho phép Nhân viên tại chỗ ( Phụ lục B, trang
8 ).
làm theo hướng dẫn (mẹo và Câu hỏi thường gặp) từ DPH liên quan đến các phòng tập thể dục ngoài trời và
trung tâm thể dục ngoài trời ( Phụ lục C, trang 9-12 ).
phải sàng lọc tất cả Nhân viên hàng ngày và từng khách hàng vào ngày sử dụng phòng tập thể dục bằng cách sử
dụng các câu hỏi sàng lọc stan dard đính kèm chỉ thị ( Phụ lục D, trang 13-14 ). Việc sàng lọc phải được thực hiện
trước khi mọi người vào cơ sở hoặc địa điểm để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.
chuẩn bị, đăng và thực hiện Giao thức tạo khoảng cách xã hội .
cung cấp các vật dụng như khăn che mặt, nước rửa tay hoặc bồn rửa tay, hoặc cả hai, và chất khử trùng và các
vật dụng làm sạch liên quan cho Nhân viên, tất cả theo yêu cầu của Thực ễn tốt nhất.
Các doanh nghiệp B được khuyến khích đọc kỹ Chỉ thị, Hướng dẫn và Kế hoạch về Sức khỏe và An toàn và phải luôn cập
nhật về bất kỳ thay đổi nào đối với Lệnh ở nhà an toàn hơn và Chỉ thị này bằng cách kiểm tra trang web của DPH
thường xuyên. Thông n bổ sung có thể được m thấy trên SF.gov , bao gồm các liên kết đến Thiết bị Bảo vệ Cá nhân
(PPE) và biển báo đặt hàng cho doanh nghiệp của bạn.
PPE miễn phí có sẵn cho các doanh nghiệp nhỏ
Được chia sẻ trước đó trong thông báo của chúng tôi, tôi đã hợp tác với Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc
California và Văn phòng Vận động Doanh nghiệp Nhỏ của California , Thị trưởng London Breed đã thông báo về lô hàng
lớn Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) - nước rửa tay, khẩu trang phẫu thuật và khuôn mặt lá chắn - cho các doanh nghiệp
nhỏ. Mục êu trong việc cung cấp PPE cho các doanh nghiệp là giúp họ ết kiệm thời gian và chi phí mua sắm PPE,
đồng thời giúp tập trung và chuẩn bị cho họ để ếp tục mở lại an toàn. Phối hợp với các Tổ chức dựa vào cộng đồng địa
phương (CBO), nguồn cung cấp PPE kéo dài một tháng sẽ được phân phối cho các doanh nghiệp địa phương đang mở
cửa và / hoặc sẽ sớm mở cửa trở lại, trong khi nguồn cung cấp hết. Các doanh nghiệp nhỏ ở San Francisco quan tâm
đến việc yêu cầu PPE miễn phí nên xem lại danh sách các CBO tham gia tại đây và liên hệ với CBO gần nhất của bạn. Các
doanh nghiệp có thể yêu cầu 30 - cung cấp ngày vệ sinh tay, mặt nạ phẫu thuật và mặt nạ. Các đối tác của CBO sẽ nhận
lô hàng PPE của họ trong hai tuần tới. Tổ chức đó đã nhận được lô hàng của họ sẽ có thông n liên lạc được liệt kê và
cho những tổ chức nơi thông n liên lạc được chưa niêm yết, xin vui lòng kiểm tra lại.
Bấm vào đây để biết thêm thông n.
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Giấy phép tập thể dục ngoài trời - Trại huấn luyện, Yoga, Khiêu vũ
Lệnh Y tế gần đây nhất cho phép các lớp thể dục ngoài trời dành cho người lớn được tổ chức trong một số trường hợp
hạn chế. Sở Công viên và Giải trí San Francisco muốn tạo điều kiện để bắt đầu các hoạt động này càng nhanh càng tốt.
Bất kỳ chương trình thể dục và sức khỏe ngoài trời nào được phép sẽ cần có giấy phép để hoạt động. Nếu bạn quan
tâm, vui lòng xem lại Hướng dẫn mở lại hoạt động thể dục ngoài trời .
Tập thể dục nhóm nhỏ (ba người tham gia trở xuống và một người hướng dẫn) có thể đăng ký bằng Ứng dụng Nhóm
nhỏ . Tập thể dục nhóm lớn (bốn người tham gia trở lên - tối đa 11 người hướng dẫn trở lên) có thể đăng ký rút thăm
cho các không gian bằng Đơn xin Giấy phép Vị trí Nhóm Lớn . Để biết thêm thông n, hãy xem các biểu mẫu áp dụng và
Câu hỏi thường gặp .
Nguồn vốn
Quỹ Balo Đỏ - N OW OPEN
Trước đây đã được chia sẻ trong bản n của chúng tôi, Quỹ Red Backpack, một sáng kiến do The Spanx khởi xướng, sẽ
thực hiện ít nhất 1.000 khoản tài trợ trị giá 5.000 đô la cho mỗi doanh nhân nữ ở Hoa Kỳ để giúp giảm bớt nhu cầu trước
mắt và hỗ trợ phục hồi lâu dài những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này. GlobalGiving đã mở lại ed cổng
ứng dụng quỹ tại 12:00 ET ngày hôm nay và sẽ đóng cửa lúc 12:00 ET vào ngày 15 Tháng Chín 2020 . Để biết thêm thông
n, hãy xem lại Câu hỏi thường gặp và đăng ký tại đây .
Khoản cho vay Thảm họa do Thương vong Kinh tế (EIDL)
Được ủy quyền bởi các gói kích thích, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), thông qua Các khoản cho vay do Thảm
họa Kinh tế, đang cung cấp hỗ trợ cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận. Mặc dù Tài trợ trước EIDL
không còn nữa, SBA vẫn sẽ chấp nhận các đơn đăng ký EIDL cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện.
HỘI THẢO:
Kiến thức cơ bản về kinh doanh: Bắt đầu công việc kinh doanh trong mơ của bạn - Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020
lúc 9:00 sáng theo giờ PT
Cho dù bạn nổi ếng ở địa phương với nghề làm bánh hay sửa xe, bây giờ là cơ hội tốt nhất để biến kỹ năng hoặc dịch
vụ thành công việc kinh doanh mơ ước của bạn. Kiến thức Cơ bản về Kinh doanh cung cấp cho bạn hướng dẫn và tổng
quan về tất cả các yếu tố cần thiết cần xem xét khi bắt đầu và sở hữu một doanh nghiệp. Đây là điểm khởi đầu hoàn
hảo để xây dựng kiến thức bạn cần để thành công .
Những gì bạn sẽ học :
Tổng quan về: thương hiệu, tài chính, lãnh đạo, ếp thị và bán hàng
Cho vay doanh nghiệp nhỏ
Lợi ích của quản lý thời gian
Các loại hình tổ chức kinh doanh
Yêu cầu cấp phép kinh doanh
Đăng ký tại đây để m hiểu thêm.
Nghe tất cả các ếng nói “Giáo dục tài chính và trao quyền cho doanh nghiệp nhỏ” - Thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020
lúc 9:30 sáng theo giờ PT
Tham gia trong cho một cuộc trò chuyện với các quan chức IRS và giám đốc điều hành về cách IRS có thể phục vụ tốt
hơn các doanh nghiệp nhỏ -Làm thế nào họ có thể cải thiện của họ phục vụ cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Tôi quan
trọng là các doanh nghiệp nhỏ phải hiểu các quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế và các nguồn lực sẵn có để giúp họ
thành công.
Lắng nghe trực ếp từ IRS về các chủ đề giúp doanh nghiệp của bạn thành công:
Quyền của Người nộp thuế
Những điều cần thiết cho Doanh nghiệp Nhỏ: Lưu trữ hồ sơ; ngăn chặn hành vi trộm cắp danh nh; công cụ
khấu trừ cho người sử dụng lao động
Kiểm tra và Thu thập
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Nhân viên 101: Quy tắc của Nhân viên vs Nhà thầu Độc lập; Giảm thuế COVID-19 và hơn thế nữa.
Bấm vào đây để biết thêm thông n và đăng ký.
NGUỒN LỰC ĐANG ĐI:
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, hãy cảnh giác về các âm mưu gian lận ềm ẩn liên quan đến các chương trình kích thích kinh tế. Để báo cáo
gian lận và gian lận liên quan đến chương trình SBA, hãy nhấp vào đây . Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã cung cấp
thông n và tài nguyên liên quan đến các trò gian lận coronavirus tại đây .
Có thể m thấy Lệnh Y tế do Coronavirus (COVID-19) từ DPH tại: sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Có thể m
thấy Chỉ thị Sức khỏe cho hoạt động kinh doanh tại: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthdirec ves.asp
Tất cả các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 có thể được m thấy tại:
sfmayor.org/mayoral-declu ons-regarding-covid-19
Để biết thêm thông n, bạn cũng có thể gọi 311, và để được cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của
Thành phố: soạn n COVID19SF gửi 888-777 .
Để cập nhật các thông báo 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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