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Nobyembre 1 6 , 2020

 
Mahal na Mambabasa,
 
Si Mayor London N. Breed at Direktor ng Kalusugan na si Dr. Grant Colfax ay nag- anunsyo ngayong araw na aayusin ng
Lungsod ang muling pagbubukas nito dahil sa isang makabuluhan at mabilis na pagtaas ng mga rate ng kaso ng COVID-
19 sa San Francisco , na nagresulta sa paglalagay ng Estado ng Lungsod sa higit pa mahigpit na Red Tier .
Pansamantalang ibabalik ng Lungsod ang muling pagbubukas ng lahat ng mga hindi kinakailangang tanggapan at
babawasan ang kapasidad ng mga fitness center at gym sa maximum na kapasidad na 10% . Ang mga pagbabagong ito
ay magkakabisa sa Martes, Nobyembre 1 7 , 2020.
 
Ang mga sumusunod na gawain ay tumigil panloob na operasyon hanggang sa susunod na abiso:

Mga hindi kinakailangang tanggapan. Ang mga opisina ay kailangang bumalik sa 100% na remote at
pagpapatakbo ng telework.

 
Ang mga sumusunod na ak�bidad ay kinakailangan upang mabawasan ang kapasidad sa panloob :

Ang mga fitness center (kabilang ang mga gym, pasilidad sa fitness sa hotel, at mga pader na umaakyat) ay
maaaring mana�ling bukas na may 10% na kapasidad.

 
Lahat ng iba pang mga negosyo at ak�bidad na kasalukuyang pinapayagan ay maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo
sa oras na ito sa loob ng kasalukuyang naaangkop na mga alituntunin, kabilang ang mga panlabas na gym at fitness
center, panlabas na kainan at paglabas, elementarya at gitnang paaralan, pamimili sa �ngi, personal na serbisyo, at
mga ak�bidad na pangkulturang at pampamilya tulad ng bilang mga museo at aquarium.
 
Binabalik ng San F rancisco ang mga ak�bidad na ito alinsunod sa Blueprint ng California para sa isang Safer Economy
�er na takdang-aralin ngayon na naatasan tayo sa Red Tier, kung saan ang paghaha�d ng virus ay malaki mula sa
pinakamaliit na mahigpit na Dilaw na Tier, kung saan ang paghaha�d ng virus ay minimal. Upang umangkop sa
malawakang pagtaas ng mga kaso , inabisuhan ng Estado ang mga lalawigan na binabago nito ang muling pagbubukas
ng mga takdang-aralin. Sa Lunes, 41 sa 58 na mga lalawigan ay itatalaga sa pinakamahigpit na Lila Tier, na nagbabawal
sa maraming negosyo at ak�bidad.
 
Bilang karagdagan, naglabas ang Department of Public Health ng isang Travel Advisory , na hinihimok ang San
Franciscans na iwasang maglakbay at magrekomenda ng isang 14 na araw na quaran�ne para sa mga pipiliing
maglakbay. Habang nagpapatuloy ang pag-akyat ng mga kaso sa buong California at sa na��rang bansa, ang payo na ito
ay mas mahalaga na sundin. Mahigpit na hinihimok ng Lungsod ang mga San Franciscan na iwasan ang mga pag��pon,
magsuot ng pantakip sa mukha kapag umaalis sa bahay, at ilayo ang distansya sa ibang mga tao, at upang masubukan
para sa COVID-19 kung sa palagay nila may sakit. 
 
Ang karagdagang impormasyon tungkol sa muling pagbubukas ng �meline ng San Francisco ay matatagpuan sa
h�ps://sf.gov/step-by-step/reopening-san-francisco .
 
Papara�ng na Webinar:
Ang Office of Economic and Workforce Development ay magho-host ng isang Pinakamahusay na Webinar ng
Kasanayan upang masakop ang mga kinakailangan sa ben�lasyon at iba pang mga kamakailang pagbabago sa Order ng
Kalusugan. Ang informa�ve at resourceful na webinar na ito ay gaganapin sa Huwebes, Nobyembre 19, 2020 ng 11:30
AM . Kasama sa mga nagtatanghal ang:

Joaquín Torres, Direktor, Tanggapan ng Pangkabuhayan at Pag-unlad ng Trabaho,
Maggie Weiland, Direktor, Komisyon sa Libangan ng San Francisco,
Kinatawan ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko,
Opisina ng Abugado ng Lungsod ng San Francisco
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Magrehistro ngayon upang ma�yak na ang iyong negosyo ay sumusunod sa kasalukuyang Health Order at mga
direk�ba .
 
Nauugnay na impormasyon sa webinar na ito:
Mga FAQ: Pangkalahatang Ben�lasyon
Impormasyon at Patnubay para sa Publiko
Tumutulong sa mga mamimili sa pagtukoy ng laki ng kailangan ng PAC
Ipinapaliwanag ang mga terminolohiya ng ben�lasyon tulad ng ACH at CABR
 

Upang mana�ling napapanahon sa mga kaugnay na anunsyo at mapagkukunan ng COVID-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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