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Lấy B e�er T oainst - Tài nguyên cho doanh nghiệp
 
 
18 tháng 10, 2020
 
 
Bạn đọc thân mến ,
 
San Francisco đang trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến của chúng ta chống lại đại dịch COVID-19. Môi trường đô thị
rộng lớn, đông đúc và đa dạng của chúng ta là một ví dụ nổi bật về cách giảm sự lây lan của COVID-19 trong khi đặt nền
tảng cho sự phục hồi kinh tế lâu dài. Nước sốt bí mật của chúng tôi là khoa học, dữ liệu, sự kiện và quan hệ đối tác.   
 
Khi chúng ta đang ở một ngày cuối tuần ấm áp khác ở San Francisco, điều quan trọng là chúng ta phải duy trì thành
công của mình để có thể �ếp tục mở cửa lại thành phố một cách an toàn.
 
Vui lòng nhắc khách hàng của bạn đeo khăn che mặt, duy trì khoảng cách xã hội và hạn chế quy mô tụ tập với những
người bên ngoài hộ gia đình. Những biện pháp này là chìa khóa cho con đường phục hồi của chúng tôi.
 
Chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn mọi người hành động vô trách nhiệm . Cảnh những người không che mặt,
trong các nhóm lớn và có khoảng cách xã hội lỏng lẻo không phải là San Francisco mà chúng ta cần đến ngay bây giờ và
San Francisco có thể làm tốt hơn. Với tư cách là đối tác kinh doanh và chính phủ, tập thể chúng ta có trách nhiệm nhắc
nhở cư dân và khách hàng của mình làm những việc đơn giản mà khoa học và dữ liệu đã chứng minh là có hiệu quả
trong việc giảm sự lây lan của vi rút.   
 
Mặc dù đôi khi có thể cảm thấy khó khăn hoặc choáng ngợp, những nỗ lực tập thể của chúng tôi đã giúp chúng tôi
mạnh mẽ hơn và an toàn hơn so với các cộng đồng tương tự khác. Mở lại San Francisco là mối quan hệ đối tác liên tục
giữa tất cả những người sống ở, làm việc hoặc đến thăm San Francisco.
 
Dưới đây là các tài nguyên giúp bạn nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm của họ trong việc giữ cho toàn bộ cộng đồng
khỏe mạnh và an toàn:
 

Thiết bị Bảo vệ Cá nhân Miễn phí (PPE) cho Doanh nghiệp
Điều hành công việc kinh doanh của bạn trong thời kỳ đại dịch
Áp phích và tờ rơi có thể tải xuống
Hướng dẫn mở lại nhà hàng
Dịch vụ chăm sóc cá nhân
Bán lẻ trong nhà
Cửa hàng tạp hóa, Chợ nông sản, Hiệu thuốc và Cửa hàng phần cứng
Tất cả Hướng dẫn Sức khỏe Cộng đồng
Hỗ trợ tài chính cho người lao động �ch cực COVID-19

 
Cảm ơn bạn đã là đối tác của chúng tôi.
 
Trung tâm chỉ huy COVID-19 San Francisco 
sf.gov/coronavirus
 

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,
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Văn phòng doanh nghiệp nhỏ
 


