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Ngày 10 tháng 11 năm 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Thị trưởng London N. Breed và Giám đốc Y tế, Tiến sĩ Grant Colfax hôm nay thông báo Thành phố sẽ điều chỉnh việc mở
cửa trở lại do tỷ lệ trường hợp COVID-19 ở San Francisco tăng đáng kể và nhanh chóng. Thành phố sẽ tạm thời lùi việc
mở cửa trở lại của nhà hàng ăn uống trong nhà và sẽ giảm sức chứa của các trung tâm thể dục và rạp chiếu phim. Ngoài
ra, San Francisco sẽ tạm dừng việc mở lại chương trình giảng dạy trong nhà tại các trường trung học chưa mở cửa.
Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào 11:59 tối thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020.
 
Các hoạt động sau sẽ tạm dừng hoạt động trong nhà cho đến khi có thông báo mới:

Ăn uống trong nhà tại các nhà hàng hoặc quán bar phục vụ bữa ăn trong mọi bối cảnh bao gồm nhà hàng độc
lập, khu ẩm thực trong trung tâm mua sắm và cơ sở ăn uống trong khách sạn, bảo tàng hoặc các địa điểm khác.

 
Các hoạt động sau sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới:

Các trường trung học chưa mở với kế hoạch đã được phê duyệt. (Chuyển sang hướng dẫn ngoài trời trong các
thông số nhất định).

 
Các hoạt động sau sẽ được yêu cầu để giảm sức chứa tối đa 50 người trong nhà:

Các trung tâm thể dục có thể vẫn mở cửa cho những người có công suất dưới 25% hoặc 50 người (giảm từ 100
người).
Các rạp chiếu phim có thể vẫn mở cửa dưới 25% công suất hoặc 50 người (giảm từ 100).

 
Tất cả các doanh nghiệp và hoạt động khác hiện được phép có thể �ếp tục hoạt động tại thời điểm này,
bao gồm ăn uống ngoài trời và mang đi, trường �ểu học và trung học cơ sở, văn phòng, khu mua sắm bán lẻ,
dịch vụ cá nhân, và các hoạt động văn hóa và gia đình như bảo tàng và thủy cung.
 
Việc quay vòng này sẽ có nghĩa là doanh thu bị mất đối với các doanh nghiệp vốn đã bị kéo dài. Trong nỗ lực hỗ trợ
những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực �ếp, Thị trưởng đang dành 4 triệu đô la thông qua chương trình sau:

2,5 triệu đô la sẽ có sẵn để miễn thuế và phí cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng, bao gồm phí cho các phụ
kiện mùa đông như máy sưởi. Sắp có thêm thông �n về cách tham gia.
500.000 đô la sẽ được cung cấp thông qua chương trình Tài trợ không gian chung cho các doanh nghiệp nhỏ
phục vụ khu vực lân cận để chi trả cho hỗ trợ kỹ thuật và chi phí vốn để thiết lập và tăng cường không gian
chung cho các nhà hàng hoạt động ngoài trời. Thông �n thêm về chương trình này sắp ra mắt.
500.000 đô la �ền tài trợ sẽ được cung cấp thông qua SF Shines for Reopening để các nhà hàng mua thiết bị và
định cấu hình lại không gian nhằm đáp ứng các yêu cầu về khoảng cách xã hội. Để biết thêm thông �n:
link.oewd.org/ sfshines .
$ 500.000 sẽ có sẵn thông qua SF Giúp đỡ các khoản vay lãi suất bằng không để thấp và trung bình - chủ nhà
hàng thu nhập với ít �ếp cận với �n dụng để chi trả cho các chi phí cố định, hàng tồn kho, và chi phí hoạt động
khác. Để biết thêm thông �n: link.oewd.org/ zeroloan .

 
Thành phố đang đẩy lùi các hoạt động này trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của vi-rút bằng cách tập trung vào các hoạt
động trong nhà có nguy cơ cao hơn và các hành vi khác làm tăng nồng độ khí dung. Kể từ ngày 2 tháng 10, San Francisco
đã có mức tăng 250% các trường hợp COVID-19. Bộ Y tế Công cộng sẽ �ếp tục theo dõi chặt chẽ số ca, tỷ lệ nhiễm trùng
và tỷ lệ nhập viện của Thành phố để xác định xem chúng tôi có thể làm phẳng đường cong nhanh như thế nào và xác
định khi nào chúng tôi có thể mở cửa trở lại an toàn. Thành phố đặc biệt khuyến khích các tu sĩ San Phanxicô tránh tụ
tập, đeo khăn che mặt khi rời khỏi nhà, giữ khoảng cách với những người khác và đi xét nghiệm COVID-19 nếu họ cảm
thấy bị ốm.
 
Bạn có thể �m thêm thông �n về lịch trình mở cửa trở lại của San Francisco tại h�ps://sf.gov/step-by-step/reopening-
san-francisco .
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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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