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1 ngày 6 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 , dẫn đến việc Tiểu bang đặt
Thành phố vào vị trí cao hơn Bậc đỏ hạn chế . Thành phố sẽ tạm thời lùi việc mở cửa trở lại của tất cả các văn phòng
không thiết yếu và sẽ giảm công suất của các trung tâm thể dục và phòng tập thể dục xuống công suất tối đa 10% .
Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào hôm thứ Ba, Tháng Mười Một 1 7 , 2020.
 
Các hoạt động sau sẽ tạm dừng hoạt động trong nhà cho đến khi có thông báo mới:

Văn phòng không thiết yếu. Các văn phòng sẽ phải quay lại hoạt động 100% từ xa và làm việc từ xa.
 
Các hoạt động sau sẽ được yêu cầu để giảm công suất trong nhà :

Các trung tâm thể dục (bao gồm phòng tập thể dục, cơ sở thể dục của khách sạn và tường leo núi) có thể vẫn
mở cửa ở mức 10% công suất.

 
Tất cả các doanh nghiệp và hoạt động khác hiện được phép có thể �ếp tục hoạt động vào thời điểm này theo các
nguyên tắc hiện hành, bao gồm các phòng tập thể dục ngoài trời và trung tâm thể dục, ăn uống ngoài trời và mang đi,
trường �ểu học và trung học cơ sở, mua sắm bán lẻ, dịch vụ cá nhân và các hoạt động văn hóa và gia đình như như bảo
tàng và thủy cung.
 
San F rancisco hiện đang lùi lại các hoạt động này để tuân theo Kế hoạch chi �ết của California về các nhiệm vụ ở bậc
Nền kinh tế an toàn hơn khi chúng tôi đã được chỉ định vào Bậc Đỏ, nơi việc lây truyền vi rút là đáng kể từ Bậc Vàng ít
hạn chế nhất, nơi việc lây truyền vi rút là rất ít. Để thích ứng với sự gia tăng rộng rãi trong các trường hợp , Tiểu bang
đã thông báo cho các quận rằng họ sẽ thay đổi việc phân cấp mở lại. Vào thứ Hai, 41 trong số 58 quận sẽ được gán cho
Bậc Tím hạn chế nhất, cấm nhiều hoạt động và kinh doanh.
 
Ngoài ra, Bộ Y tế Công cộng đã phát hành Thông báo Du lịch , kêu gọi các San Franciscans hạn chế đi du lịch và khuyến
nghị cách ly 14 ngày cho những người chọn đi du lịch. Khi các vụ việc �ếp tục gia tăng khắp California và phần còn lại
của đất nước, lời khuyên này thậm chí còn quan trọng hơn để tuân theo. Thành phố đặc biệt khuyến khích các tu sĩ San
Phanxicô tránh tụ tập, đeo khăn che mặt khi rời khỏi nhà, và 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 .
 
Hội thảo trên web sắp tới:
Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế sẽ tổ chức Hội thảo trên web về Các Phương pháp Tốt nhất để đề
cập đến các yêu cầu về thông gió và những thay đổi gần đây khác đối với Lệnh Y tế. Hội thảo trên web giàu thông �n và
bổ ích này sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020 lúc 11:30 sáng . 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,
Đại diện Sở Y tế Công cộng,
Văn phòng luật sư thành phố San Francisco

 
Đăng ký ngay hôm nay để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ các Chỉ thị và Lệnh Y tế hiện hành .
 
Thông �n liên quan đến hội thảo trên web này:
Câu hỏi thường gặp: Thông gió chung
Thông �n và Hướng dẫn cho Công chúng
Hỗ trợ người �êu dùng xác định quy mô của PAC cần thiết
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Giải thích các thuật ngữ thông gió như ACH và CABR
 

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