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Nobyembre 3, 2020
 
Mahal na Mambabasa,
 
Maligayang Araw ng Halalan! Nasa ibaba ang mga anunsyo at pag-update ngayon. Kung napalampas mo ang anuman
sa aming nakaraang mga newsle�er, 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:
Mana�ling ligtas
Sa Martes, ika-3 ng Nobyembre, ang San Francisco at ang buong bansa ay magboboto sa halalan ng pagkapangulo
kasama ang bilang ng mga panukala sa pagboto ng estado at lokal. Ito ay isang kapanapanabik na oras, na maaaring
humantong sa mga taong nag��pon sa labas, sa mga bilang na lumalagpas sa pinapayagan ng kaayusan ng kalusugan
ng publiko. Bilang paalala, nais naming hikaya�n ang mga negosyo na magpatuloy na magsagawa ng kanilang
operasyon tulad ng i�nuro sa ilalim ng kasalukuyang Health Order , at pana�lihin ang aming laban laban sa COVID-19
upang maipagpatuloy naming ligtas na muling buksan ang a�ng lungsod. Hinihimok din namin ang mga negosyo na
paalalahanan ang mga customer na magsuot ng mga pantakip sa mukha, pana�lihin ang distansya ng lipunan at
limitahan ang laki ng panlabas na pag��pon sa hindi hihigit sa 25 katao mula sa tatlong magkakaibang sambahayan .
 
Ang halalan at mga sumunod na araw, gayunpaman, ay maaaring magdulot ng mga hindi planadong ak�bidad sa mga
komersyal na koridor kasama ang mga potensyal na demonstrasyong pampubliko. Para sa mga negosyo, kung nais
mong magplano nang maaga, narito ang ilang pagsasaalang-alang:
 

Sa Araw ng Halalan, ang mga botohan sa pagboto sa East Coast ay malapit nang bandang 5 pm (PST) at sa San
Francisco, ang mga botohan ay magsasara ng 8 pm (PST). Ang mga resulta ng poll mula sa halalan ay maaaring
magsimulang duma�ng sa loob ng isang oras. Ang mga resulta ay maaari ding tumagal ng ilang araw hanggang
linggo upang matapos.
Kung ikaw ay isang negosyo na matatagpuan sa isang komersyal na pasilyo na nakaranas ng mga
pampublikong demonstrasyon, baka gusto mong planuhin nang maaga sa pamamagitan ng pag-secure ng
iyong pag-aari kabilang ang panlabas na kasangkapan, kalakal, kagamitan at iba pang mahahalagang bagay.
Ang Emergency Opera�ons Center (EOC) ng Lungsod ay isasaak�bo sa isang mas mataas na antas upang
suportahan ang koordinasyon sa buong lungsod. Ang impormasyon sa publiko, abiso, mga alerto at babala ay
ipakalat sa pamamagitan ng EOC. Ihaha�d ang mga mensahe sa pamamagitan ng email at text message ng
AlertSF , ang opisyal na sistemang alerto sa emerhensiyang Siyudad. Ang mga mensahe ay ibabahagi din sa
Twi�er , Facebook at Nextdoor .

Hinihimok ang mga negosyo na magparehistro para sa AlertSF sa www.alertsf.org o sa pamamagitan ng
pag-text sa kanilang zip code sa 888-777.

Ang San Francisco Police Department (SFPD) ay nagdagdag ng labis na tauhan upang magpatrolya at
subaybayan ang mga komersyal na koridor. Ang mga karagdagang opisyal ay gagana at magkakaroon ng mga
mapagkukunan upang tumugon sa mga regular na tawag para sa serbisyo pa� na rin ang anumang kusang mga
kaganapan na maaaring mangyari.

Para sa mga tawag / ulat na hindi pang-emergency, mangyaring tawagan ang SFPD sa 415-553-0123.
Para sa mga emerhensiya, tumawag sa 911.

 
Para sa iba pang suporta, mga katanungan, at mapagkukunan ng negosyo, makipag-ugnay sa Office of Small Business
(MF, 9:00 AM - 5:00 PM) sa 415-554-6134 o sfosb@sfgov.org .
 
Pinahihintulutan ng Mga Ibinahaging Puwang ang Mga Detalye ng Pag-update
Tulad ng da�ng pagbabahagi sa aming huling newsle�er, ang mga pahintulot sa Shared Spaces ay mapahaba hanggang
Hunyo 30, 2021. Ang proseso para sa pag-renew ng al ay nakasalalay sa uri ng mga permit ng Shared Spaces. Nasa
ibaba ang mga detalye o n kung ang iyong Nakabahaging puwang pinahihintulutan s ay kailangang ma-renew ito.
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Mga Pahintulot sa Sidewalk - Awtoma�kong nai-renew bago ang Disyembre 31, 2020. Walang kinakailangang
aksyon mula sa permission maliban kung: 

Nais ng komite na baguhin ang mayroon nang permit. Upang magawa ito, ang komite ay dapat
magsumite ng isang bagong aplikasyon para sa isang Sidewalk Permit sa website ng Shared Spaces .    
Nais ng komite na ihinto o iurong ang mayroon nang permit. Upang magawa ito, i - email ang
SharedSpacesPermit@sfdpw.org na may "Withdraw permit" sa linya ng paksa.    

Mga Pahintulot sa Curbside Lane - Sa Lunes, Oktubre 26 , ang mga may-ari ng curbside lane permit ay naka-
iskedyul na makatanggap ng isang isinapersonal na email mula sa SFMTA upang i-renew, palawakin o baguhin
ang mayroon nang p ermit. Naglalaman ang email ng isang naisapersonal na link sa isang form ng pag-renew
ng permit. Ang webform na ito ay dapat na nakumpleto ng Nobyembre 15, upang magagaran�yahan ang isang
pag-renew ng permit sa Disyembre 31. 

Kung ang curbside lane zone na pinahihintulutan ay umaabot sa harap ng isang kalapit na pag-aari,
nakasulat na pahintulot para sa mga komite na sakupin ang lugar na iyon hanggang Hunyo 30, 2021
mula sa mga apektadong (mga) may-ari ng pag-aari na dapat ibigay.
Kung ang curbside lane zone ay may isang nakapirming istraktura o kubyerta, ang isang naka-sign na
form at mga larawan ay dapat ibigay tulad ng inilarawan sa Mga Alituntunin ng Disenyo ng Shared
Spaces .   

Mga Pahintulot sa Pagsasara sa Street - Upang mapalawak ang permit sa Street Closure na lampas sa
Disyembre 31, ang komite ay dapat magsumite ng isang bagong aplikasyon para sa Street Closure Permit sa
website ng Shared Spaces .  
Mga Pahintulot sa Pribadong Ari-arian - May bisa sa pagtatapos ng State of Public Emergency. Walang
kinakailangang aksyon mula sa permistro. 
Mga Pahintulot sa Port Property - Upang mag- update , mag-email sa SharedSpaces@sfport.com na humihiling
ng pag-renew.   
Mga Pahintulot sa Kagawaran ng Rekreasyon at Mga Parke - Mga Pahintulot ay makikipag-ugnay sa Kagawaran
ng Libangan at Mga Parke sa mga dara�ng na linggo tungkol sa pagpapalawak ng Mga Panlabas na Pahintulot sa
Panlabas na Pagkain at Panlabas. Ang pagkakaroon ng mga pasilidad para sa mga panlabas na fitness class ay
maaaring magbago dahil sa pagbabago ng mga panahon o pagbubukas muli ng mga pasilidad na da�ng sarado
ng order ng kalusugan. 
Magdagdag lamang ng Mga Pahintulot sa Musika (JAM) - Kung ang permiso ng JAM ay naiugnay sa isang
Nakabahaging Puwang, ang permit ng Shared Space ay dapat na i-renew upang mana�ling may bisa ang
permiso ng JAM. Ang mga pahintulot ng JAM na hindi nauugnay sa Mga Ibinahaging Puwang ay hindi
kailangang i-update sa ngayon. 

 
Sa mga panahong mahirap na ito, ang C ity ay nagtatrabaho upang matulungan ang mga maliliit na negosyo. Kung ikaw
ay may-ari o operator ng negosyo, mangyaring gawin ang maikling survey sa ibaba upang makatulong na suriin ang
Shared Spaces Program. Mangyaring punan ang isang hiwalay na survey para sa bawat negosyo na pinapatakbo mo.
Survey: English / Español /中文 / Pilipino / Tieng Viet               
 
Mga Update sa Account ng Negosyo
Upang ma- update ang impormasyon ng iyong Account sa Negosyo sa website ng Treasurer & Tax Collector,
kakailanganin mo ngayon ang iyong walong (8) character na Online PIN kasama ang iyong Business Account Number at
ang huling apat (4) na mga digit ng iyong Tax Iden�fica�on Numbe r upang mag-log sa. Mula sa applica�on ng Business
Account Management , maaari mong i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay, magdagdag o magsara ng
lokasyon ng negosyo, at upang isara ang iyong negosyo. Kung nawala o maling lugar ang iyong PIN:

1. Kumpletuhin at lagdaan ang Kahilingan para sa form ng Pag-reset ng PIN .
2. I-email ang nakumpleto at naka-sign na form ng Pag-reset ng PIN sa TaxPinReset@sfgov.org . Maaari mo ring

ipadala ang nakumpleto at naka-sign na form ng Pag-reset ng PIN sa: Ang Opisina ng Treasurer at Kolektor ng
Buwis, PO Box 7425, San Francisco, CA 94120-7425.  

3. Ipapadala sa iyo ang isang bagong PIN sa pamamagitan ng US Mail. Upang maprotektahan ang pagiging
kompidensiyal ng nagbabayad ng buwis, ipapadala lamang ang PIN sa umiiral na address sa pag-mail na
naitala ng Opisina ng Treasurer at Tax Collector. Tandaan: 3 hanggang 5 Oras ng Pagpoproseso ng Mga Araw ng
Negosyo.   
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Mga pagkaantala sa Mga Pro Form na pag�gil at Aplikasyon
Dahil sa pandemya, ang mga ahensya ng paglilisensya at regulasyon ay may limitado o walang pansariling serbisyo.
Maaari itong makaapekto o maantala ang oras ng pagproseso para sa mga aplikasyon, lisensya at permit. Kung
mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Small Business sa sfosb@sfgov.org . Salamat
sa iyong pag-unawa at pinahahalagahan namin ang iyong pasensya.
 
Mga Update sa DBI:
Simula sa Nobyembre 2 , ay nagdaragdag ng maraming mga �panan para sa mga customer na ihulog ang Over-the-
Counter na may mga applica�on applica�on permit. Nagbukas kami ng isang waitlist para sa mga appointment na ito,
at ang mga kwalipikadong customer ay maaaring mag-sign up dito . 
 
Mga Alituntunin sa Listahan ng Naghihintay

Upang maging karapat-dapat para sa waitlist, kailangang magkaroon ng naka-iskedyul na appointment ang
mga customer (hindi bababa sa 14 na araw na lumipas sa petsa na sumali sila sa waitlist) sa QLess.
Ang mga customer sa waitlist na inaalok ng mga appointment ay mayroong 24 na oras upang kumpirmahin ang
kanilang mga �panan kapag inalok ng isa.
Ang mga customer ay maaaring nasa waitlist para sa isang appointment lamang. Kung alukin sila ng isang
appointment mula sa waitlist, maaari silang mag-sign up para sa waitlist muli matapos nilang makumpleto ang
appointment na iyon. Upang mag-sign up muli para sa waitlist, dapat nilang matugunan ang mga minimum na
kinakailangan (magkaroon ng isang mayroon nang appointment nang hindi bababa sa 14 na araw sa labas).
Kapag ang isang customer sa waitlist ay tumatanggap ng isang appointment, ang kanilang umiiral na QLess
appointment para sa proyektong iyon ay awtoma�kong makakansela.
Kung ang isang customer ay mayroon nang appointment sa loob ng susunod na 14 na araw, hindi kwalipikado
ang customer para sa waitlist. 

 
WEBINARS:
Komersyal na Negosyo sa Negosyo sa Lease sa Negosyo - Miyerkules, Nobyembre 4, 2020 ng 00:00
Sumali sa Batas ng Mga Abugado para sa Mga Karapatang Sibil para sa isang oras na mga webinar upang tulungan ang
maliliit na negosyo sa negosasyon sa pag-upa. I�nanghal ng mga boluntaryong abugado mula sa mga lokal na
kumpanya ng batas, ang mga webinar ay magtutuon sa Oakland dahil sa pagbibigay ng pagpopondo, ngunit maaaring
masakop ang mga lokal na batas sa San Francisco at San Jose kung ang mga may-ari ng negosyo mula sa mga lungsod
ay dumalo. Ang mga karagdagang paraan upang makakuha ng suporta para sa mga isyu sa komersyal na pag-upa ay
ibabahagi din. Dagdagan ang nalalaman at mag-sign up dito .
 
Mga Ligal na Mahalaga sa Paggawa ng Negosyo sa Online - Huwebes, Nobyembre 5, 2020 ng 2:30 PM PT
Saklaw ng workshop na ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng website at Mga Patakaran sa Privacy, kabilang ang kung
kailan mo kailangan mong gami�n ang mga ito, kung ano ang dapat mong isama, at kung ano ang ibig sabihin nito, pa�
na rin kung paano maiiwasan ang mga isyu sa paglabag sa copyright kapag nagdaragdag ng teksto at nilalamang
potograpiko sa iyong negosyo website. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon at sa RSVP.
 
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 mag-ulat ng 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
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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 alerto sa serbisyo ng San Francisco : i-text ang COVID19SF sa 888-777 .

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