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Setyembre 30, 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Ngayon na San Francisco i�nalaga sa Orange �er ng Estado, ang Lungsod ay ilipat d forward sa muling pagbubukas
indoor restaurant at mga lugar ng pagsamba, at iba pang mga gawain kasama ang mga plano para sa panlabas na
pamilya entertainment, mga palaruan at panloob na sinehan . Ang Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng San
Francisco (SFDPH) ay nag-update ng Stay-Safer-At-Home Order C19-07j at naglabas ng mga bagong / binagong mga
direk�bo para sa mga sumusunod na negosyo at ak�bidad na pinahintulutang makapagpatuloy hanggang Setyembre
30.
 
Bago / Binagong Direk�ba
Panloob at Panlabas na Kainan - 2020-16c
[ Direk�bo ] [ Patnubay para sa Kainan ] [ Impormasyon sa Mga Ibinahaging Puwang ] [ Plano sa Kalusugan at
Kaligtasan ]
Ang direc�ve ay sumasaklaw sa lahat-ari, operator, mga tagapamahala, at superbisor ng anumang restaurant o bar na
naghahain ng mga inuming may alkohol na may isang bona fide na pagkain at natanggap ang mga kinakailangang mga
pahintulot upang magha�d ng pagkain. Ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga inuming nakalalasing nang walang
pagkain na bona fide, at ang bawat patron na nag-order ng isang inuming alkohol ay dapat ding mag-order ng isang
bona fide na pagkain. Ang bawat establisimyento sa kainan ay dapat na nakatanggap ng mga kinakailangang
pahintulot upang magha�d ng mga pagkain, kasama ang anumang mga pahintulot na kinakailangan upang magha�d ng
pagkain sa labas (hal. Shared Spaces permit), o mga permit sa pag-catering upang magha�d ng pagkain (hal. DPH Pop
Up permit).
 
Ang Patnubay para sa Pagkain ay binuo ng SFDPH para sa lokal na paggamit at maaaring magbago sa paglitaw ng
bagong kaalaman at mga pagbabago sa paghaha�d ng lokal na pamayanan.
 
Paghahanda para sa Muling Pagbubukas (pahina 3-5)

Gumawa ng anumang kinakailangang pagpapabu� sa ben�lasyon ng pagtatatag kasama ang pag�yak sa mga
sistema ng HVAC (kung mayroon ang isa) ay mga serbisyo at paggana nang maayos. Maaaring isaalang-alang ng
mga negosyo ang pag-install ng mga portable air cleaner gamit ang mga filter ng HEPA at dagdagan ang natural
na ben�lasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana at pintuan kapag pinapayagan. Kung ang
pagtatatag ay gumagamit ng mga tagahanga ng pedestal o ma��gas na tagahanga, ayusin ang direksyon ng
mga tagahanga upang mabawasan ang paghihip ng hangin mula sa puwang ng isang indibidwal patungo sa
puwang ng isa pa.
Suriin kung may pestest infesta�on o harborage at �yaking gumagana ang lahat ng mga hakbang sa pagkontrol
ng peste. Magsagawa ng regular na pagpapana�li sa mga sistema ng ben�lasyon kabilang ang mga duct ng
hangin at mga lagusan. Matapos ang isang mahabang panahon ng mababang paggamit, dapat isaalang-alang ng
mga negosyo ang pag- flush ng hindi dumadaloy na tubig na bumubuo sa mga linya ng pagtutubero.
Tiyaking ang lahat ng tauhan ay sinanay sa mga protocol at pamamaraan kabilang ang ngunit hindi limitado sa
Health and Safety Plan, Social Distancing and Screening protocols, naaangkop na PPE, at tamang paglilinis at
pagdidisimpekta lalo na sa mga madalas na hinawakan na ibabaw.
Lumikha ng isang mas ligtas na puwang para sa mga parokyano at tauhan ay maaaring magsama ng muling
pagdidisenyo ng layout ng iyong negosyo upang payagan ang tamang distansya sa panlipunan. Lumikha ng
mga pagmamarka na nagpapahiwa�g ng 6 na paa na paglayo para sa mga parokyano bilang mga landas sa
banyo, ang mga pick-up / take out counter at mga pasukan / exit ay dapat na malinaw na minarkahan. Gawing
magagamit ang sanitaryer sa punto ng lugar ng pagbebenta at mga exit / pasukan.
 

Protektahan ang Tauhan (pahina 5-6)
Italaga ang isang COVID-19 Worksite Safety Monitor na maaaring kumilos bilang tauhan ng tauhan para sa mga
tauhan para sa mga katanungan o alalahanin sa paligid ng mga kasanayan, protokol o potensyal na

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07j-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-16-Dining.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-Guidance-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-HSP-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.abc.ca.gov/what-is-required-to-be-considered-a-meal/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D1327


9/30/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/6

pagkakalantad.
Magsagawa ng mga pagsusuri sa kabu�han para sa lahat bago sila pumasok sa i�natag. Hikaya�n ang pagsubok
ng maraming mga tao na may COVID-19 na walang sintomas ngunit maaari pa silang makahawa sa iba.
Magagamit ang impormasyon sa pagsubok ng COVID-19 dito . 
Ang bawat isa ay dapat na magsuot ng takip ng mukha sa lahat ng oras maliban kung ak�bong kumakain o
umiinom. Ang mga server at iba pang kawani na "harapan-ng-bahay" ay maaaring pumili upang mag-giyera ng
isang mas proteksiyon na maskara sa halip na takip ng mukha ng tela para sa mas mataas na proteksyon
habang nagtatrabaho sa loob ng bahay.

 
Mga Kinakailangan sa Pag-signage at Pag-post (pahina 2-3, 6 , 9 )

Ang bawat pagtatatag ng kainan ay dapat na kumpletuhin ang isang Plano sa Kalusugan at Kaligtasan (BAGONG
BERSYON ) at i-post sa isang pampublikong lokasyon, at sa website ng pagtatag ng kainan, kung naaangkop.
Ang pagsunod sa kinakailangang ito ng direk�ba ay kinakailangan upang mapana�li ang iyong permiso sa
pagkain.
Ang isang Social Distancing Protocol (BAGONG VERSION ) ay dapat ding makumpleto at mai-post. 
Ang mga establishimento sa kainan ay dapat mag-post ng mga signage na nagsasaad ng mga sumusunod.
Magagamit ang mga sample na signage online .

Mga signage sa paligid ng Paninirahan sa Pagkakain - kasama ang lahat ng pangunahing mga pasukan
sa publiko - na nagpapaalala sa mga tao na sumunod sa pisikal na distansya, kalinisan, at Mga
Kinakailangan sa Pagtakip sa Mukha at mana�li sa bahay kapag sa �ngin nila ay may sakit. Ang mga nai-
post na signage ay dapat na may kasamang isang nakapag-iisang pag- sign na nagdadala ng mensahe:
na (1) ang COVID - 19 ay ipinapadala sa pamamagitan ng hangin at ang peligro ay mas mataas sa loob
ng bahay at (2) mga nakatatanda at ang mga may panganib sa kalusugan ay dapat na iwasan ang
panloob na mga se�ng sa mga madla. Mag-post ng mga signage na nagpapaalala sa mga Patron at
Tauhan na ang COVID - 19 ay maaaring ikalat ng mga indibidwal na hindi nagdamdam o nagpapakita ng
mga panlabas na sintomas ng impeksyon.
Mag-post ng mga signage na nagpapaalam sa mga parokyan na dapat silang makaupo sa mga mesa
upang ubusin ang pagkain o inumin, at dapat na hindi bababa sa anim na talampakan ang layo mula sa
mga Patron sa iba pang mga mesa sa lahat ng oras.
Mag-post ng mga signage sa mga talahanayan na nagpapaalala sa mga parokyan na magsuot ng Mga
Pantakip ng Mukha kapag nakikipag-ugnay sa tauhan (nag-order o nagbabayad) at sa lahat ng iba pang
mga oras na hindi sila kumakain o umiinom.
Ang mga kainan na nag-aalok ng serbisyo sa inuming nakalalasing ay dapat mag-post ng mga signage
na nagpapaalam sa mga Patron na hindi sila maaaring uminom o magdala ng mga bukas na lalagyan sa
kabila ng nasasakupang lugar; at ang mga inuming nakalalasing ay maaari lamang ihain sa pagkain

I-post ang limitasyon ng occupancy sa pasukan sa gusali.
 
Mga Serbisyo sa Pagkain - Lahat ng Mga Establishment (pahina 6-8)

Kailangang i- screen ng mga kainan ang mga salita sa lahat ng mga parokyan sa pagpasok na may mga
katanungan tungkol sa COVID - 19 sintomas at pagkakalantad sa COVID - 19 . Dapat ibukod ng mga pasilidad
ang mga sumasagot ng oo sa alinman sa mga katanungan. (pahina 37 ng Order sa Kalusugan )
Isang dvise patron na dapat silang magsuot ng pantakip sa mukha anumang oras na hindi sila kumakain o
umiinom, kasama ngunit hindi limitado sa: habang naghihintay silang makaupo; habang sinusuri ang menu at
pag-order; habang nakikisalamuha sa isang mesa na naghihintay para sa kanilang pagkain at inumin na ihain o
pagkatapos ng kurso o kumpleto ang pagkain; at anumang oras na iniiwan nila ang mesa, tulad ng paggamit ng
banyo. Dapat ding magsuot ng mga pantakip ng mukha ang mga parokyano anumang mga server ng oras,
busser, o iba pang Tauhan na lumalapit sa kanilang mesa. Hindi dapat lapitan ng tauhan ang talahanayan ng
isang customer hanggang sa mailagay ng customer ang kanilang takip sa mukha.
Hikaya�n ang mga pagpapareserba na limitahan ang karamihan ng tao. Ang mga parokyano sa isang solong
grupo ay limitado sa anim na tao, maliban kung lahat sila ay nasa iisang sambahayan. Ang lahat ng mga
parokyano ay dapat na makaupo sa isang mesa upang kumain o uminom at maaaring hindi ihain ng pagkain o
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inumin habang naghihintay na makaupo. Limitahan ang bilang ng mga tauhang naglilingkod sa bawat par�do
upang mabawasan ang mga posibleng makipag-ugnay. Sa isip, ang isang tao ay dapat magha�d ng bawat
talahanayan.
Hilingin sa mga Patron na boluntaryong magbigay ng isang pangalan ng contact at numero ng telepono para sa
kanilang pangkat para sa posibleng pagsubaybay sa contact. Dapat itago ng mga restawran ang impormasyong
ito nang hindi bababa sa 3 linggo. Hindi kinakailangan ang mga parokyano na magbigay ng impormasyon sa
pakikipag-ugnay. Gayundin k eep p talaan ersonnel iskedyul upang mapadali contact pagsunod .
Pigilan ang kontaminasyon sa cross mula sa pagpindot sa mga karaniwang item tulad ng :

Isaalang-alang ang pagkakaroon ng mga elektronikong menu at / o elektronikong pag-order para
makita ng mga parokyano sa kanilang mga mobile device. Bilang halili, magbigay ng mga laminated na
menu na na disimpektahan pagkatapos ng bawat paggamit.
Hikaya�n ang mga parokyano na gumamit ng mga pagpipilian sa pagbabayad na walang touch at linisin
ang anumang mga panulat o iba pang kagamitan pagkatapos ng bawat paggamit.
Limitahan ang bilang ng mga nadaanan na bagay sa mesa (walang mga kard na nakatayo, kandila, mga
vase ng bulaklak) at magbigay ng mga pampalasa sa iisang paghaha�d kapag hiniling.
Magbigay lamang ng mga na�ra na lalagyan kapag hiniling. Dapat punan ng bawat par�do ang sarili
nitong mga na��rang lalagyan.

 
Panloob na Serbisyo sa Pagkain (pahina 9)

Kailangang limitahan ng mga kainan na kainan ang bilang ng mga parokyano sa 25% ng i�natag na limitasyon
para sa okupante at hindi hihigit sa 100 katao. Nalalapat ang limitasyong ito sa bilang ng mga parokyano, hindi
mga tauhan . Para sa mga establisimyento na may maraming mga silid, limitahan ang kapasidad sa bawat silid
sa 25% ng maximum na kapasidad. Ang limitasyon sa kapasidad na ito ay may kasamang mga panlabas na
patron sa kainan na maaaring kailanganing pumasok sa gusali upang mag-order ng pagkain o gami�n ang
banyo, at mga p atrons na maaaring kailanganing pumasok sa gusali upang kunin ang pagkain o pag-takeout. I-
post ang limitasyon ng occupancy sa pasukan sa gusali .
Ang mga kaayusan sa pag-upo ay dapat kumalat sa mga parokyano sa buong magagamit na puwang sa loob
upang payagan ang maximum na distansya at ma�yak na ang mga nakaupo na patron ay nagpapana�li ng hindi
bababa sa anim na talampakan ang distansya mula sa iba pang mga parokyano na nakaupo sa iba't ibang mga
mesa. Ihinto ang mga tumatangkilik sa mga lugar kung saan hindi nila mapapana�li ang hindi bababa sa anim
na talampakan ang distansya mula sa mga lugar na pinagtatrabahuhan ng mga tauhan, tulad ng ilang mga
counter sa pag-checkout o mga lugar ng paghahanda ng pagkain.
Ang panana�li ng patron para sa isang panloob na pagkain ay maaaring hindi hihigit sa dalawang oras
pagkatapos na makaupo. Nalalapat ito sa lahat ng mga establishimento sa kainan at bar na naghaha�d ng mga
inuming nakalalasing na may isang bona fide na pagkain . Ang serbisyo para sa pagkain at inumin ay
nagtatapos sa ganap na 00:00 ng umaga. Maaaring mana�li ang mga parokyano at tapusin ang kanilang pagkain
hanggang 12:30 ng umaga. Ang mga puwang sa panloob na kainan ay dapat na sarado sa publiko sa ganap na
12:30 ng umaga.

 
Paglilinis at pagdidisimpekta (mga pahina 9-10)

Gumamit ng mga disimpektante sa mga madalas na hinawakan na ibabaw, ngunit hindi para sa mga contact
contact na ibabaw . Disimpektahin ang lubos na hinawakan ang mga ibabaw nang isang beses bawat oras at
banyo ng hindi bababa sa bawat apat na oras. Disimpektahan ang bawat lokasyon ng upuan ng customer bago
buksan ang bawat araw at pagkatapos ng bawat paggamit, kabilang ang mga mesa, upuan, upuan ng booster,
highchair, booths, at mga gilid ng nasabing mga ibabaw.
Mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan:

Patnubay sa DPH sa Paglilinis at pagdidisimpekta para sa Mga Negosyo at Mga Trabaho na Hindi
Pangangalaga sa Kalusugan
Rekomendasyon ng DPH sa Kaligtasan at Kaligtasan ng Disimpektante at Mga Naaprubahang
Disimpektante
Patnubay sa CDC sa Paglilinis at Pagdidisimpekta ng Iyong Pasilidad
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Panloob na Pagsamba - 2020-34
[ Direc�ve ] [Mga Tip para sa Panloob na Pagsamba ] [ Plano sa Kalusugan at Kaligtasan ]
Nalalapat ang direk�ba na ito sa lahat ng mga indibidwal na nakikilahok sa mga pag��pon sa panloob para sa mga
seremonya ng relihiyon o pangkulturang, tulad ng mga kasal at libing ngunit hindi mga pagtanggap, at lahat ng mga
bahay ng pagsamba o iba pang mga nagbibigay ng mga serbisyong panrelihiyon o seremonya ng kultura. Ang
limitasyon sa kapasidad sa panloob ay nasa 25% o 100 katao, alinman ang mas kaun� , sa clud ing Personnel o iba pang
mga boluntaryo na lumahok sa Indoor Religious Gathering. Ang mga ak�bidad sa pag-awit at pag-awit ay hindi
pinapayagan sa panahon ng panloob na pag��pong panrelihiyon at tagal ng pagsamba ay dapat na hindi hihigit sa 2
oras.
 
Mga Panlabas na Pag��pon - 2020-19c
[ Direc�ve ] [ Pinakamahusay na Kasanayan ] [Mga Tip para sa Mga Panlabas na Pag��pon ] [ Plano sa Kalusugan at
Kaligtasan ]
Nalalapat ang direk�ba na ito sa lahat ng mga indibidwal na lumahok at mga indibidwal at operator ng mga pasilidad o
iba pang mga lugar na nag-oorganisa at mga panlabas na pag��pon.

Ang utos ng S espesyal na G atherings para sa mga serbisyong pangrelihiyon o seremonya at protesta sa
poli�ka sa mga tao mula sa higit sa isang sambahayan = hindi hihigit sa 200 katao.
Maliit na Panlabas na Pag��pon tulad ng pagtanggap, fitness, pag��pon sa isang parke, o anumang naka-host
na paglilibot sa mga tao mula sa higit sa isang sambahayan = 12 katao.
Ang mga panlabas na M eal G athering na kinasasangkutan ng pagkain at pag-inom sa mga tao mula sa higit sa
isang sambahayan = 6 na tao.

 
Pagpapatuloy - 2020-29b
[ Direk�bo ] [Mga Tip para sa Mga Bisita sa Mga Pasilidad sa Paglilingkod ] [ Pagsisiyasat sa Kalusugan para sa mga
Bisita sa Mga Pasilidad na Mag-puntahan ] [ Plano sa Kalusugan at Kaligtasan ]
Nalalapat ang direk�ba na ito sa lahat ng mga may-ari, operator, tagapamahala, at superbisor ng anumang Pasilidad sa
Pag-aaral. Ang mga fitness center na matatagpuan sa loob ng mga hotel at panunuluyan ng panunuluyan hanggang sa
10% na kapasidad sa pagsubaybay sa tauhan . Indoor dining maaaring buksang muli mga sumusunod na mga
alituntunin para sa panloob na dining direc�ve .
 
Mas Mataas na Edukasyon - 2020-22c
[ Direk�bo ] [ Patnubay para sa Mga Programa ng Mas Mataas na Edukasyon ] [ Plano sa Kalusugan at Kaligtasan ] [
Listahan ng Plano sa Pag-iwas ] [ Template at Mga Tagubilin sa Plano ng Pag-iwas ] [ Katanungan ng Mga Protocol ng
Paglilinis at Ven�lasyon ]
Nalalapat ang Direk�bong ito sa lahat ng pampubliko, pribadong di-kita, pribadong para sa kita, nakatuon sa
pananaliksik, espesyal na misyon at iba pang mga Ins�tusyon ng Mas Mataas na Programang Pang-edukasyon na nag-
aalok ng edukasyong pang-adulto, kabilang ang mga unibersidad, kolehiyo, kurso sa pagsasanay sa bokasyonal, at mga
programang pang-edukasyon sa landas ng karera. Ang isang Plano sa Pag-iwas ay dapat na likhain, mai-post at
madaling ihanda sa mga kawani at mag-aaral. Ang klase ay dapat na wala nang 2 oras (ang mga panlabas na klase ay
maaaring mas mahaba) at hindi hihigit sa 14 na tao kasama ang mga nagtuturo ay pinapayagan. Ang mga pantakip sa
mukha ay dapat na magsuot sa lahat ng oras na may limitadong mga pagbubukod (tulad ng isang mabilis na lasa ng
pagkain para sa isang mag-aaral sa pagluluto).
 
Karagdagang Mga Gawain

Pinapayagan ang mga shopping mall na dagdagan ang kapasidad ng 50% at buksan ang mga food court na may
25% na kapasidad.
Ang panlabas na fitness ay maaari na ngayong magkaroon ng 2 pods ng 12 tao hangga't sila ay pinaghiwalay ng
isang pisikal na hadlang o pinanana�ling hindi bababa sa 12 'ang layo at hindi pinapayagan na makihalubilo .
Ang ilang karagdagang libangan ng pamilya, kabilang ang mga panlabas na carousel, pinaliit na tren, at f erris
wheel, tulad ng Observa�on Wheel sa Golden Gate Park, ay maaaring ipagpatuloy ang pagpapatakbo . Ang
lahat ng mga customer ay dapat na prescreen para sa kalusugan at kapasidad ay dapat na limitado upang
ma�yak ang distansya ng lipunan. Ang mga tao lamang mula sa parehong sambahayan ang pinapayagan sa
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nakapaloob na mga capsule, at kinakailangan ang ben�lasyon sa pagitan ng mga rider. Dapat na magagamit
ang hand sani�zer sa pasukan at paglabas.

 
LAHAT ng mga negosyo na bukas ay dapat sumunod sa mga patakaran sa ben�lasyon at i-post ang bagong social
distancing na protocol . Hinihimok ang mga negosyo na basahin nang lubusan ang Direktoryo, Patnubay at Kalusugan
at Kaligtasan na Plano at dapat mana�ling nai-update hinggil sa anumang pagbabago sa Stay-Safer-At-Home Order 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.           
 
Moratorium sa Pagpapatawad sa Komersyal - Pinalawak noong Nobyembre 30, 2020
Kahapon, inanunsyo ni Mayor London Breed ang isang 60-araw na pagpapalawak ng Commercial Evic�on Moratorium ,
mula Setyembre 30 hanggang Nobyembre 30, 2020. Ang bagong extension na ito ay magbibigay ng karagdagang
seguridad sa mga negosyo sa pamamagitan ng holiday ng Thanksgiving at isang karagdagang pagpapalawak ng
moratorium ay maaaring ipatupad kung kinakailangan. . Noong nakaraang linggo, nilagdaan ni Gobernador Gavin
Newsom ang isang utos ng eheku�bo na palawigin ang pahintulot para sa mga lokal na pamahalaan na ihinto ang mga
pagpapaalis sa mga nangungupahan sa komersyo na naapektuhan ng pandemikong COVID-19 hanggang Marso 31,
2021 . San komersyal na pagpapaalis Francisco moratorium ngayon ay sumasaklaw sa upa na dapat bayaran mula sa
Marso 17, 2020 sa pamamagitan ng Nobyembre 30, 2020, prohibi t ing evic�ons para sa late upa pagbabayad. Suriin
dito upang makita kung kwalipikado ang iyong negosyo para sa pagpapaalis sa moratorium kasama ang mga
alituntunin at FAQ.  
 
Ang Alkalde Order clarifies na kung ang umuupa ay nagbibigay ng mga panginoong maylupa dokumentasyon ng
kawalan ng kakayahan ng nangungupahan na nagbabayad ng upa dahil sa isang pinansiyal na epekto na may
kaugnayan sa COVID-19, pagkatapos ay ang lunas na panahon ay pinahaba sa pamamagitan ng isang buwan, upang ang
mga kasero at nangungupahan ay maaaring magtangkang bumuo ng isang plano sa pagbabayad para sa
nangungupahan upang bayaran ang napalampas na upa . Ang nangungupahan ay maaaring makakuha ng karagdagang
buwanang mga extension ng panahon ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pagbibigay ng na- update na
dokumentasyon bawat buwan, hangga't manana�li ang bisa ng Order na ito . Kung ang nangungupahan ay hindi
binayaran ang lahat ng na��rang upa sa pagtatapos ng naaangkop na panahon ng pagpapagaling, o kung ang Order na
ito ay wala nang bisa, kung gayon ang may-ari ay maaaring magpatuloy sa pagpapatalsik para sa hindi pagbabayad .
Ang mga nangungupahan at panginoong maylupa ay hinihimok na mag-ehersisyo ang mga plano sa pagbabayad na
gumagana para sa parehong par�do.
 
Habang ang kautusang ito ay hindi �natanggal ang obligasyong magbayad ng hindi nasagot na renta, nagbibigay ito ng
isang proseso para sa mga panginoong maylupa na humingi ng mga waiver mula sa moratorium . Kung ang may-ari ay
nagmamay-ari ng mas mababa sa 25,000 square square ng rentable space sa gusali, maaaring paalisin ng may-ari ang
mga nangungupahan mula sa gusaling iyon dahil sa hindi pagbabayad ng upa, kung maipapakita ng may-ari na hindi
magagawang paalisin ay lilikha ng isang makabuluhang paghihirap sa pananalapi para sa ang may-ari. Ang mga
panginoong maylupa na may pag -aari na higit sa 25,000 square square ay hindi maaaring humingi ng isang waiver. Ang
Office of Economic & Workforce Development (OEWD) ay na- update ang Pansamantalang Moratoriumo sa Mga
Regulasyong Pang- Evidence ng Komersyal para sa mga Nangungupahan at Panginoong Maylupa.    
 
Para sa impormasyon sa kung paano i-access ang suporta o r anumang iba pang mga katanungan, mga negosyo ay
hinihikayat na bisitahin ni OEWD website o makipag-ugnayan sa Opisina ng Maliit na Negosyo sa sfosb@sfgov.org .
 

Upang mana�ling napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan na nauugnay sa 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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