Linya ng Paksa: Inilulunsad ng SF ang Muling Pagbubukas sa Lila Tier
Nobyembre 29, 2020
Mahal na Mambabasa,
Dahil sa pagdagsa ng COVID-19 sa buong lungsod, ang San Francisco ay inilagay sa pinaka-mahigpit na Estado ng Lila
kahapon. Tulad ng inihayag kahapon ni Mayor London N. Breed at Direktor ng Kalusugan na si Dr. Grant Colfax, ibabalik o
babawasan ng lungsod ang kapasidad ng ilang mga di-mahahalagang negosyo at ak bidad upang sumunod sa mga
kinakailangan ng Estado . Ang mga pagbabagong ito ay magkakabisa ngayon, Nobyembre 29 ng 12:00 PM.
Inaayos ng San Francisco ang muling pagbubukas nito ng mga negosyo at ak bidad upang mapaloob ang agresibo at
laganap na pag- atake ng virus. Sa kasalukuyan, ang San Francisco ay may average na 130 bagong posi bong COVID-19 na
kaso bawat araw kumpara sa 73 bawat araw sa unang linggo ng Nobyembre. Bilang karagdagan, ang lungsod ay sumali sa
higit sa 45 ng 58 na mga lalawigan sa "Malawak" na maximum na antas ng peligro.
New Health Order Recap: Nasa ibaba ang isang recap ng mga pangunahing pagbabago sa bagong Health Order C19-07o
na inilabas noong Nobyembre 28. Inirerekumenda namin ang mga negosyo na suriin ang impormasyon sa ibaba upang
matukoy kung maaaring kailangan mong ayusin o isara ang mga pagpapatakbo.
Sususpinde ng mga sumusunod na ak bidad ang mga panlabas na operasyon hanggang sa karagdagang abiso:
● Mga Panlabas na Center para sa Aliwan sa Pamilya kabilang ang mga nag-iisang atraksyon ng libangan tulad ng mga
carousel, ferris wheel, rides ng tren, at bungee trampolines. Ang ilang mga panlabas na ak bidad ay maaaring
magpatuloy na gumana kasama ang mga umiiral na kinakailangang mga protokol sa kaligtasan, kabilang ang mga
palaruan sa labas, mga parke sa labas ng skate, panlabas na roller at mga ice rink (sa 25% na kapasidad hanggang
sa isang maximum ng 25 kabuuang mga tao), mga panlabas na cages ng ba ng, at panlabas na mini-golf . Suriin
ang Seksyon 18b ng Appendix C-1 para sa mga detalye at isang talahanayan ng kung ano ang pinapayagan.
Sususpinde ng mga sumusunod na ak bidad ang mga operasyon sa panloob hanggang sa karagdagang abiso:
● Mga Panloob na Gym at Fitness Center ngunit maaaring magpatuloy sa mga panlabas na ak bidad, kabilang ang
mga klase sa ﬁtness hanggang sa 25 katao. Ang limitadong one-on-one na pagsasanay ay maaaring magpatuloy sa
loob ng bahay, na may mga yak na hakbang sa ben lasyon sa lugar. Suriin ang Seksyon 16 ng Apendiks C-1 .
● Mga Panloob na Museo, Zoo at Aquarium ngunit maaaring magpatuloy sa mga panlabas na ak bidad na may
umiiral na kinakailangang mga protokol sa kaligtasan. Suriin ang Seksyon 17 ng Apendiks C-1 .
● Mga Sinehan sa Panloob na Pelikula ay dapat na isara kahit na ang mga drive-in na pelikula ay maaaring magpatuloy
na may umiiral na kinakailangang mga protokol sa kaligtasan. Suriin ang Seksyon 21 ng Apendiks C-1 .
● Dapat isara ng Mga Panloob na Bahay ng Pagsamba ang panloob na mga serbisyong panrelihiyon at seremonya ng
kultura kahit na ang indibidwal na pagdarasal, live streaming at pagsasahimpapawid ng mga serbisyo sa loob ng
bahay, mga libing sa panloob hanggang sa 12 katao, at mga serbisyong panlabas na relihiyoso hanggang sa 200
katao ay pinapayagan na may mga kinakailangang kinakailangang mga protokol sa kaligtasan. Suriin ang Seksyon 9
ng Apendiks C-2 .
Ang mga sumusunod na ak bidad ay kinakailangan upang mabawasan ang kapasidad sa panloob:
● Ang Panloob na Pagbebenta , kasama ang mga shopping center at mahahalagang negosyo sa ngi bukod sa mga
standalone na grocery store, ay dapat mabawasan ang kapasidad na 25% (pababa mula sa 50%). Kasama rito ang
ngiang hindi kontakin tulad ng mga tagapag-alaga ng aso at mga ndahan ng pagkumpuni ng sapatos at mga
negosyo sa pag-upa ng kagamitan. Ang mga standalone grocery store ay maaaring gumana sa 50% na kapasidad,
ngunit ang iba pang mahahalagang ngi tulad ng mga parmasya at ndahan ng hardware ay dapat na bumaba sa
25% na kapasidad. Suriin ang Seksyon 1 ng Apendiks C-1 .
Ang mga sumusunod na ak bidad ay kinakailangan upang magpatuloy sa mga pagbabago sa lugar:

● Ang mga paaralang TK-12 na bukas na ay maaaring magpatuloy na gumana. Ang mga paaralang TK-6 na hindi pa
nagbubukas ay maaaring makatanggap ng isang waiver upang mabuksan para sa panloob na mga tagubilin. Ang
mga gitnang paaralan at mataas na paaralan ay maaaring mag-aplay para sa isang waiver para sa labas-lamang na
pag-aaral sa loob ng tao.
● I ns tutes of Higher Educa on (IHE) at Bokasyonal na Programa ay maaaring magpatuloy in-person pagtuturo
hanggang ang kanilang termino dulo. Walang mga bagong IHE at programa sa bokasyonal na maaaring buksan,
maliban sa mga nagsasanay sa mga mag-aaral na magbigay ng mahahalagang tungkulin na nukoy sa kaayusan ng
kalusugan. Suriin ang Direk bong Pangkalusugan Blg. 2020-22e .
Bagong Kinakailangan sa Pag-signage para sa Mga Negosyo : Kinakailangan ngayon ng Health Oﬃcer na ang bawat
negosyo na nagpapatakbo sa loob ng bahay sa San Francisco ay mag-post ng signage na ito tungkol sa impormasyon
tungkol sa mga hakbang sa ben lasyon na ipinatupad sa pagtatatag. Tiyaking suriin ang patnubay na inisyu tungkol sa
ben lasyon at panoorin ang impormasyon tungkol sa webinar na ito para sa impormasyon, pinakamahuhusay na
kasanayan at mga FAQ.
Pangunahing Mga Mapagkukunang Kaugnay sa Bagong Order sa Kalusugan:
● Ipinapakita ng Talaan ng Buod na Tier na Buod ang mga suspensyon ng ilang mga negosyo at paghihigpit sa mga
limitasyon sa kapasidad na binago ng pinakahuling Mga Order sa Kalusugan.
● Ang mga pagbabago na nauugnay sa pagtatalaga ng San Francisco sa antas ng Lila ay matatagpuan sa
h ps://sf.gov/LimitedStayHome .
● Ang muling pagbubukas ng meline ng San Francisco ay matatagpuan sa h ps://sf.gov/step-by-step/reopening-sanfrancisco .
● Makikita ang COVID-19 Health Order ng San Francisco dito . Ang mga Direksyon sa Kalusugan para sa pagpapatakbo
ng negosyo ay matatagpuan dito .
Estado Limited Stay At Home Order: San Francisco ay dapat ipatupad ang Estado Limited Stay At Home Order sunod na
nagsisimula Lunes, Nobyembre 30 hanggang Disyembre 21. Ang Limited Stay at Home Order ay nangangailangan ng hindi
mahalagang mga negosyo upang isara at nagbabawal sa mga miyembro ng iba't ibang mga kabahayan mula sa
pangangalap ng loob ng bahay o sa labas sa pagitan ng 10:00 pm at 5:00 ng umaga.
Patuloy na subaybayan ng Department of Public Health ang mga pangunahing tagapagpahiwa g ng COVID-19 sa lungsod
at magsasagawa ng mga pagkilos upang malimitahan ang pagkalat ng virus at pamahalaan ang bilang ng kaso. Sa huling
buwan, ang mga kaso ng San Francisco bawat 100,000 ay patuloy na umakyat.
Ligtas na Ipagdiwang ang Holiday Season
Ngayong panahon, mahalaga ang iyong mga pagpipilian. Upang mapangalagaan ang kalusugan ng iyong mga customer,
empleyado at pamilya, mangyaring suriin ang sumusunod na patnubay:
● S afer holiday pagdiriwang sa panahon ng pandemic . Patnubay para sa pagpaplano ng mga ak bidad sa holiday sa
iyong negosyo, tulad ng pagho-host ng Santa para sa mga larawan ng kostumer at mga pansariling laruan / damit
/ drive ng pagkain. Maraming mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa holiday ang mahahanap dito .
● Mas ligtas na paglalakbay sa holiday sa panahon ng pandemya . Dapat tayong lahat ay mana li sa bahay upang iminimize ang pagkalat at maiwasan ang COVID-19. Kung kailangan mong maglakbay o mag-host ng mga
manlalakbay, magplano nang maaga.
Habang patuloy na umaakyat ang mga kaso sa buong California at sa na rang bansa, ang pagsunod sa mga lokal na
kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan ay mas mahalaga pa. Masidhi naming hinihikayat ang lahat na iwasan ang mga
pag pon, magsuot ng takip ng mukha kapag umaalis sa bahay, pana lihin ang iyong distansya mula sa ibang mga tao, at
upang masubukan para sa COVID-19 kung sa ngin mo ay may sakit.
Alam namin na ito ay isang mapaghamong oras para sa aming mga negosyo at residente. Ang aming mga aksyon ngayon
ay huhubog kung paano lumilitaw ang San Francisco mula sa pandemikong ito. Sama-sama, ipakita na n kung gaano tayo
matatag.

Tulad ng da , ang Opisina ng Maliit na Negosyo ay narito upang tumulong. Para sa mga katanungan, makipag-ugnay sa
amin sa pamamagitan ng telepono sa (415) 554-6134 o mag-email sa sfosb@sfgov.org .
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

