
Dòng chủ đề: Đơn hàng thứ đã cập nhật – Yêu cầu mới đối với doanh nghiệp
 
2 ngày 3 tháng 10 năm 2020
 
Bạn đọc thân mến,
 
Trong trường hợp nếu bạn đã bỏ lỡ thông báo của Thị trưởng Breed vào đầu tuần này về kế hoạch mở cửa trở lại của San Francisco, bạn có thể xem tại đây . Việc mở cửa trở lại của
nhiều doanh nghiệp và hoạt động hơn sẽ tăng khả năng đi lại và tương tác trong toàn thành phố. Tất cả các tu sĩ San Phanxicô phải �ếp tục làm phần việc của mình để hạn chế sự lây
lan của vi rút, bao gồm che mặt, tránh xa xã hội và rửa tay. Chúng ta đừng lãng phí nỗ lực, hy sinh và �ến bộ của chúng ta từ trước đến nay để dễ dàng hơn bây giờ.
 
Kết thúc tuần với những thông báo và cập nhật này. Nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ bản �n trước đây của chúng tôi, bạn có thể xem nó tại đây . 

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:
Đã cập nhật Đơn đặt hàng Y tế Nơi trú ẩn Số C19-07k
Bộ Y tế Công cộng đã cập nhật Lệnh y tế tạm trú tại chỗ khi San Francisco chuyển sang cấp tối thiểu (màu vàng) dựa trên chỉ số công bằng sức khỏe mới của Tiểu bang. Một số điểm nổi
bật chính trong đơn đặt hàng này bao gồm:

Biển báo cho các hoạt động trong nhà (trang 14, phần g.)
Tất cả các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại trong nhà phải treo biển báo rõ ràng, bao gồm cả ở tất cả các lối vào công cộng chính, nhắc nhở mọi người tuân thủ các
yêu cầu về khoảng cách, vệ sinh và Che mặt và ở nhà khi cảm thấy ốm. Các doanh nghiệp cũng phải treo một biển hiệu độc lập mang thông điệp rằng: (1) COVID-19 truyền qua
không khí và rủi ro thường cao hơn trong nhà, và (2) người cao tuổi và những người có nguy cơ sức khỏe nên tránh lắp đặt trong nhà với đám đông . Quận đang làm các mẫu
biển báo có sẵn trực tuyến tại h�ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 . Các mẫu có thể được cập nhật theo thời gian, và các doanh nghiệp được khuyến khích cập
nhật về những thay đổi đó và cập nhật bảng hiệu của họ cho phù hợp.
Biển báo dành cho nhân viên để báo cáo các �nh trạng không an toàn liên quan đến COVID-19 (trang 14-15, phần h.) - YÊU CẦU MỚI
Bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 năm 2020 , tất cả các doanh nghiệp được yêu cầu treo biển báo trong phòng nghỉ của nhân viên hoặc khu vực thông báo cho nhân viên rằng họ có
thể báo cáo vi phạm các lệnh và chỉ thị về sức khỏe COVID-19 bằng cách gọi 311 hoặc truy cập www.sf.gov/report-health- vi phạm trật tự . Biển báo cũng phải nêu rõ rằng danh
�nh của nhân viên sẽ không được �ết lộ cho người sử dụng lao động. Biển báo mẫu có sẵn trực tuyến tại h�ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 .
Yêu cầu thông gió (trang 15, phần i.) - YÊU CẦU CẬP NHẬT
Tất cả các doanh nghiệp được phép mở cửa trong nhà phải xem lại Hướng dẫn của SFDPH về “Thông gió cho các tổ chức phi y tế trong Đại dịch COVID-19”, có sẵn trực tuyến tại
h�ps://www.sfcdcp.org/COVID-Ven�la�on (Hướng dẫn Thông gió). Bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 năm 2020 , các doanh nghiệp phải (1) thực hiện càng nhiều cải �ến trong tài
liệu Hướng dẫn Thông gió càng tốt và (2) giữ một bản sao có chú thích bằng tay của Hướng dẫn Thông gió cho thấy những cải �ến nào đã được xem xét và thực hiện.
Đính kèm A-1:   Biểu mẫu sàng lọc nhân sự - MỚI - ngày 19 tháng 10 năm 2020
Hệ thống thu thập ngoài trời: Phụ lục C-2 (trang 5, phần 4-b) - R ĐÃ BAO GIỜ
[ Chỉ thị về tụ tập ngoài trời ] [ Phụ lục A - Các phương pháp hay nhất ] [ Kế hoạch về sức khỏe và an toàn ]
Cá nhân tôi có thể tham gia vào các cuộc tụ họp nhỏ ngoài trời - bao gồm cả cho các nghi lễ, dịch vụ tôn giáo và các mục đích đặc biệt khác - với các điều kiện sau:

1. Không quá ba Hộ gia đình khác nhau, tối đa có tổng cộng sáu người giữa tất cả các Hộ gia đình, có thể tham gia vào một cuộc tụ họp bao gồm ăn uống ở một nơi nào đó
không phải là cơ sở ăn uống, trừ khi tất cả đều là thành viên của cùng một Hộ gia đình;

2. Không quá ba Hộ gia đình khác nhau, tối đa tổng cộng là 25 người giữa tất cả các Hộ gia đình, có thể tham gia vào bất kỳ cuộc tụ tập ngoài trời nào khác trong phần này,
trừ khi tất cả đều là thành viên của cùng một Hộ gia đình.

 
Các doanh nghiệp được khuyến khích đọc triệt để thông qua việc sửa đổi Stay-Safer-At-Home thứ tự và phải luôn cập nhật liên quan đến bất kỳ thay đổi bằng cách kiểm tra các trang
web 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.
        
 
Nhắc nhở :
Dự kiến   nộp thuế kinh doanh quý 3 - Đến hạn 31/10/20 Các 
khoản nộp thuế kinh doanh ước �nh đến hạn vào ngày 30 tháng 4, ngày 31 tháng 7 và ngày 31 tháng 10 hàng năm. Các �nh toán về các khoản thanh toán thuế kinh doanh hàng quý
ước �nh năm 2020 trong các thông báo do Văn phòng Thủ quỹ và Thu thuế gửi dựa trên thông �n đã nhập trong Tờ khai thuế kinh doanh hàng năm tại San Francisco của bạn cho năm
2019. năm �nh thuế hiện hành trước ngày 31 tháng 10. Nhấn vào đây để biết thêm thông �n và thanh toán trực tuyến.   
 
Nộp thuế Bán hàng & Sử dụng Quý 3 - Đến hạn 31/10/20
Sở Thuế và Phí California (CDTFA) ấn định tần suất nộp đơn dựa trên thuế bán hàng được báo cáo của bạn hoặc doanh số chịu thuế dự kiến   của bạn tại thời điểm đăng ký. Quý 3 (tháng
7 - tháng 9) nộp hồ sơ Thuế Bán hàng và Sử dụng trước ngày 31 tháng 10. Bấm vào đây để nộp hồ sơ trực tuyến.
 
SF Tỏa sáng để Mở lại Quỹ
Thông báo trước đây trong bản �n của chúng tôi, Thành phố sẽ cung cấp 1,6 triệu đô la tài trợ và dịch vụ thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp lân cận cần mua đồ nội thất và đồ đạc
cũng như cấu hình lại không gian để đáp ứng các yêu cầu sức khỏe để hoạt động. Bằng cách tái sử dụng vốn tài trợ từ chương trình thường cấp cho các doanh nghiệp để cải thiện mặt
�ền , quỹ SF Shines for Reopening có thể hoàn trả lên đến 2.000 đô la cho công việc trước đây, đang thực hiện hoặc trong tương lai. Các doanh nghiệp ở một số khu vực lân cận có thể
được hoàn lại tới $ 5.000. Bấm vào đây để �m hiểu thêm và các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại đây .
 
BayREN Business cung cấp các khoản vay nhỏ không �nh lãi lên đến $ 2.500 cho các nâng cấp �ết kiệm năng lượng
Tổ chức chính quyền địa phương, BayREN, và Quỹ tài sản sứ mệnh phi lợi nhuận (MAF) đã hợp tác để giúp các doanh nghiệp Khu vực Vịnh �ếp cận các nâng cấp hiệu quả năng lượng.
Chương trình Microloan cung cấp các khoản vay 0% lãi suất, từ $ 500 đến $ 2.500, để trang trải chi phí cho các cải �ến �ết kiệm năng lượng được chứng nhận. Bắt đầu quy trình đăng
ký khoản vay nhỏ đơn giản ngay hôm nay và bạn có thể được chấp thuận trong vòng 1-2 ngày làm việc! Truy cập missionasse�und.org/bayren để �m hiểu thêm.
 
HỘI THẢO:
 
Các phương pháp hay nhất để mở cửa trở lại, ăn uống trong nhà, không gian văn phòng, dịch vụ cá nhân, v.v. - Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 lúc 4:00 chiều
 
Tham gia hội thảo trên web mang �nh tương tác và thông �n để �m hiểu về các phương pháp hay nhất để mở lại doanh nghiệp ở San Francisco của bạn trong COVID-19. Ban lãnh đạo
thành phố sẽ xem xét một loạt các tài nguyên, hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp về cách mở cửa lại an toàn để bảo vệ bạn, nhân viên và khách hàng của bạn. Người thuyết trình bao
gồm:

Joaquín Torres, Giám đốc Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế
Maggie Weiland, Giám đốc Ủy ban Giải trí San Francisco
Robin Abad, Giám đốc chương trình Không gian chia sẻ
Jacque McCright, Trung tâm nơi làm việc
Đại diện từ Luật sư Thành phố SF và Bộ Y tế Công cộng SF

 
Đừng chờ đợi, đăng ký này nhiều thông �n webinar h e lại .
 
Quản lý Dòng �ền - Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 lúc 12:00 CH

Các doanh nghiệp được khuyến khích kiểm tra
oewd.org/covid19 để biết thông �n mới. 
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Businesses are encouraged to
information.
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Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, và các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt gặp khó khăn về dòng �ền. Doanh thu không đồng đều từ tuần này sang tuần khác là một thách thức khó khăn,
nhưng với một số công việc khó khăn và một chút hướng dẫn, bạn có thể quản lý thành công �ền mặt của doanh nghiệp và chuẩn bị cho dòng �ền mới trong mùa lễ này.
 
Mang đến cho bạn bởi Accion , Opportunity Fund , và bắt đầu nhỏ Think Big , bạn sẽ học các bước cần thiết để giám sát hiệu quả doanh thu và chi phí từ một chuyên gia tài chính người
là ở đây để giúp đỡ trong giờ webinar one- này . Đừng chờ đợi, hãy giữ chỗ ngay hôm nay .
 
Hội thảo trên web về thương lượng cho thuê thương mại bằng TIẾNG VIỆT - Thứ Năm , ngày 2 tháng 10, ngày 9 tháng 10 năm 2020 lúc 2 : 00PM
Tham gia Ủy ban Luật sư về Quyền Dân sự cho các hội thảo trên web kéo dài một giờ để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ thương lượng hợp đồng thuê. Được trình bày bởi các luật sư �nh
nguyện từ các công ty luật địa phương, hội thảo trên web sẽ tập trung vào Oakland do tài trợ, nhưng có thể bao gồm luật địa phương ở San Francisco và San Jose nếu chủ doanh
nghiệp từ các thành phố đó tham dự. Các cách bổ sung để được hỗ trợ về các vấn đề cho thuê thương mại cũng sẽ được chia sẻ. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại đây .
 
Tiếp cận Vốn : Hội thảo Sẵn sàng Khoản vay - Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020 lúc 2:00 chiều
Đối với nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ, việc hiểu vai trò của nợ trong quá trình sẵn sàng kinh doanh không quá rõ ràng. Main Street Launch sẽ làm việc với các doanh nhân để tự đánh giá
mức độ sẵn sàng tài trợ của doanh nghiệp bạn, số vốn bạn cần và, trong số những thứ khác, điều hướng các nguồn tài chính. Hội thảo này sẽ giúp các doanh nhân và chủ doanh nghiệp
nhỏ tập trung tài chính để đạt được thành công lâu dài.
 
Hội thảo Tiếp cận vốn này sẽ bao gồm:

Cách người cho vay đánh giá việc tài trợ nợ
Gói tài chính là gì
Các tài liệu cá nhân và doanh nghiệp cần thiết trong một gói tài trợ nợ
Hiểu cách đánh giá mức độ sẵn sàng vay nợ của một người
Cung cấp tài sản thế chấp và bảo đảm
Làm thế nào để kết hợp yêu cầu vay của bạn lại với nhau

 
Để biết thêm thông �n và đăng ký, bấm vào đây .
 
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 nguồn lực 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-health-direc�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 có các bản cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của San Francisco : soạn �n COVID19SF gửi 888-777 .

Để cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVI D -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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