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Chủ đề : Giao thức ăn / Hướng dẫn đi đến nơi, Kế hoạch đo lường và hơn thế nữa
 
1 ngày 6 tháng 12 năm 2020
 
Bạn đọc thân mến,
 
Khi chúng ta bước vào giữa tháng 12 và bạn lên kế hoạch cho đợt đẩy hoặc lễ kỷ niệm mùa lễ cuối cùng của mình , hãy
nhớ - không phải mùa của anh ấy , lựa chọn của bạn rất quan trọng. Để bảo vệ sức khỏe của khách hàng, nhân viên và gia
đình của bạn, hãy nhớ xem lại hướng dẫn sau:  
 

Lễ kỷ niệm ngày lễ an toàn hơn trong thời kỳ đại dịch. Hướng dẫn lập kế hoạch cho các hoạt động trong ngày lễ
tại doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như tổ chức ông già Noel để chụp ảnh khách hàng và đồ chơi , quần áo hoặc
đồ ăn trong ngày lễ (cập nhật 14/12 ). Bạn có thể �m thấy thêm những điều nên làm và không nên làm trong kỳ
nghỉ tại đây .   
Du lịch kỳ nghỉ an toàn hơn trong thời kỳ đại dịch . Tất cả chúng ta nên ở nhà để giảm thiểu sự lây lan và tránh
COVID-19. Nếu bạn phải đi du lịch hoặc �ếp khách, hãy lên kế hoạch trước ( cập nhật 12/6 ).
 

C ases �ếp tục leo lên khắp California và phần còn lại của đất nước . Chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi người 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 bạn cảm
thấy bị bệnh.  
 
Chúng tôi biết thời gian này đối với các doanh nghiệp là thách thức như thế nào . Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Liên hệ với
chúng tôi qua số điện thoại (415) 554-6134 và gửi email đến sfosb@sfgov.org . Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp
thường xuyên kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông �n và tài nguyên.  
 
THÔNG BÁO:
HƯỚNG DẪN Y TẾ: CHUẨN BỊ THỰC PHẨM ĐỂ GIAO HOẶC ĐƯA RA NGOÀI * MỚI *
Ban hành ngày hôm qua (15/12), Bộ Y tế Công cộng SF (SFDPH) đã ban hành Chỉ thị Chuẩn bị Thực phẩm để Giao và Mang
ra (Số 2020-05b) về các phương pháp thực hành tốt nhất bắt buộc dành cho các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm chuẩn
bị, giao hoặc nhận- ou t. Điều này bao gồm các nhà hàng chuẩn bị thực phẩm để giao và mang đi, cũng như các dịch vụ
giao thực phẩm được đặt qua điện thoại, trực tuyến hoặc qua ứng dụng và được giao đến các khu dân cư và doanh
nghiệp. B usinesses nên xem xét các chỉ thị toàn bộ. Dưới đây là một số điểm nổi bật .
 

Kế hoạch Sức khỏe và An toàn : Mỗi công việc chuẩn bị, giao hàng hoặc mang đi thực phẩm phải hoàn thành,
đăng tại chỗ và tuân theo Kế hoạch Sức khỏe và An toàn này (Phụ lục B của Chỉ thị số 2020-05b).
Phòng ăn trong nhà và ngoài trời được tạm ngừng , kể cả đối với cơ sở ăn uống như nhà hàng và quán bar phục
vụ các bữa ăn. Ăn e stablishments có thể �ếp tục phục vụ giao hàng và các dịch vụ chăm-out phù hợp các yêu cầu
đặt ra cho thứ trong Chỉ thị 2020-05b . Khách hàng không được phép �êu thụ thức ăn hoặc đồ uống trong
khuôn viên , kể cả trong bất kỳ Không gian chung nào mà doanh nghiệp đã nhận được giấy phép hoạt động.
Hạn chế năng lực (Phần 1.12) : Các doanh nghiệp được khuyến khích không cho phép khách hàng vào trong cơ sở
của họ. Nếu điều này là không khả thi, các doanh nghiệp phải giới hạn số lượng khách hàng trong cơ sở tại bất kỳ
thời điểm nào ở mức thấp hơn: 20% công suất tối đa HOẶC một con số luôn cho phép tránh xa xã hội. Sức chứa
tối đa không bao gồm Nhân sự.
Kế hoạch đo lường ( S ec�on 1.13 ) yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo chỉ thị này phải phát triển và
thực hiện kế hoạch đo lường trước ngày 17/12 , để theo dõi số lượng người ra vào cơ sở . Doanh nghiệp phải
cung cấp một bản sao bằng văn bản của kế hoạch này cho nhân viên thực thi nếu được yêu cầu và �ết lộ số lượng
thành viên của công chúng hiện đang ở trong doanh nghiệp. Mẫu Kế hoạch đo lường: Để hỗ trợ các doanh
nghiệp phát triển kế hoạch đo đếm, vui lòng xem ví dụ dưới đây cho một doanh nghiệp bán lẻ nhỏ. N OTE : một
số doanh nghiệp được yêu cầu phải bao gồm cán bộ ở công suất tối đa số lượng , một số khác thì không. Đảm
bảo tuân thủ số lượng công suất tối đa liên quan đến ngành của bạn được đặt cho thứ trong các chỉ thị sức khỏe
liên quan .   
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Hệ thống đo đếm của ABC Retail * MẪU * Công suất thông thường của chúng tôi là 49 . Theo Đơn đặt hàng Ở nhà
An toàn hơn, điều này đã được giảm xuống còn 10 cá nhân bao gồm nhân viên và khách hàng. Doanh nghiệp của
chúng tôi có 1 cửa ra / vào cho mọi khách hàng. Hôm nay chúng tôi có 2 nhân viên túc trực, cho phép chúng tôi
có tối đa 8 khách hàng bất cứ lúc nào. Để đảm bảo rằng chúng tôi duy trì ở mức 20% công suất, chúng tôi đã thực
hiện các biện pháp sau: 
          
          
          
                  
   

a. Chúng tôi đã niêm yết rõ ràng ở lối vào của chúng tôi có sức chứa 8 khách hàng. 
b. Chúng tôi có các vạch phấn ngăn cách xã hội trên vỉa hè để chỉ ra nơi mọi người có thể đợi để vào cửa

hàng khi chúng tôi hết công suất. 
c. Vào đầu mỗi ca làm việc, một nhân viên sẽ được xác định là trưởng nhóm để giám sát năng lực. Họ sẽ

đảm bảo rằng họ luôn có thể duy trì số lượng công suất trong khi thực hiện các chức năng khác trong cửa
hàng.   

d. Bất cứ khi nào nhân viên này đi nghỉ, họ sẽ thông báo cho đồng nghiệp của mình về số lượng người hiện
tại trong cửa hàng và yêu cầu đồng nghiệp �ếp quản công suất cho đến khi họ quay lại.    

e. Nếu cửa hàng đạt công suất, máy theo dõi sức chứa sẽ yêu cầu bất kỳ khách hàng mới đến xếp hàng chờ
bên ngoài cho đến khi họ được mời vào. 

 
Tóm tắt các yêu cầu đối với việc chuẩn bị thực phẩm, giao hàng hoặc mang đi kinh doanh:

1. Tuân thủ tất cả các yêu cầu được liệt kê trong Chỉ thị sức khỏe số 2020-05b và Phụ lục A của số 2020-05b của
thực hành tốt nhất bắt buộc s

2. Hoàn thành, đăng tại chỗ và tuân theo Kế hoạch An toàn và Sức khỏe (Phụ lục B của Số 2020-05b)
3. * TẤT CẢ Doanh nghiệp * Hoàn thành, đăng bài tại chỗ và tuân theo một Quy chế Khoảng cách Xã hội (Đơn đặt

hàng số C19-07q, Phụ lục A )
4. * Tất cả các doanh nghiệp * Phân phát tài liệu phát tay sàng lọc nhân sự   (Đơn đặt hàng số C19-07q, Đính kèm A-

1 )
 
HƯỚNG DẪN & HƯỚNG DẪN SỨC KHỎE 
SFDPH liên tục đưa ra các vấn đề và cập nhật hướng dẫn / chỉ thị của ngành . Các doanh nghiệp nên truy cập trang Chỉ thị
Sức khỏe thường xuyên, cùng với Đơn hàng Y tế , bảng Hoạt động Kinh doanh tại đây và tuân thủ tất cả các yêu cầu về
sức khỏe và an toàn bắt buộc. Chúng tôi sẽ �ếp tục thông báo các chỉ thị mới và cập nhật thông qua �n tức điện tử của
chúng tôi.
 
PORT OF SAN FRANCISCO COVID-19 CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TIỀN THUÊ 
Cảng San Francisco sẽ cung cấp một chương trình hoàn trả cho người thuê đối với các khoản còn nợ (3/1/20 - 12/31/20)
do các tác động kinh tế của Covid-19. Có 3 lựa chọn kế hoạch trả nợ sẽ được cung cấp cho tất cả người thuê nhà . Ứng
dụng hiện đã có trên trang web sau .
 
Cũng dành cho những người thuê cảng SF, Chương trình Cho vay Khẩn cấp Gian khổ Micro-LBE của Cảng San Francisco
cung cấp các khoản vay không lãi suất lên đến 25.000 đô la. Thông �n đầy đủ có tại đây . Hạn chót nộp một ứng dụng truy
vấn là 12/18/20 tại 11:59 .   
 
ĐĂNG KÝ KHAI BÁO HÓA ĐƠN NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI SF
Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco (SFPUC) đã gia hạn chương trình cứu trợ hóa đơn thêm 6 tháng để giúp các
doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đang gặp khó khăn tài chính liên tục do đại dịch . Các hỗ trợ khách hàng
thương mại Chương trình COVID-19 Relief cung cấp q ualified các doanh nghiệp nhỏ và phi lợi nhuận khách hàng lên
đến 20% �ết kiệm trên hóa đơn �ền nước và nước thải của họ.
Tìm hiểu thêm và một pply ngay hôm nay: h�ps://sfwater.org/commercialcovid
 
YÊU CẦU ĐỀ XUẤT # 215
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Hôm qua , Văn phòng Phát triển Kinh tế và lực lượng lao động (OEWD) đã đưa ra một cơ hội BID qua Yêu cầu Đối với đề
xuất (RFP) # 215 để hỗ trợ một loạt các hoạt động từ Invest OEWD trong khu dân cư và các bộ phận phát triển kinh
doanh. $ 3,85 triệu tài trợ trong RFP đáp ứng nhu cầu phục hồi được chia sẻ bởi nhiều bên liên quan của OEWD bao gồm
các doanh nghiệp nhỏ, khu vực lân cận, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà lãnh đạo được bầu và các đề xuất của Cơ quan Đặc
nhiệm Kinh tế COVID-19 của San Francisco e. Thời hạn nộp đề xuất RFP là ngày 12 tháng 1 năm 2021 lúc 5:00 chiều
 
RFP đầy đủ, tài liệu ứng dụng và hướng dẫn có sẵn tại: oewd.org/bid-opportuni�es/RFP-215 
Hội nghị nhà thầu tùy chọn sẽ được tổ chức từ xa vào ngày 18 tháng 12 năm 2020 lúc 3:30 chiều. Đăng ký tại đây .  
 
LỜI NHẮC VỀ TÍN DỤNG QUỸ / THUẾ:

SF La�no Small Business Fund - Mở, Hạn chót 1/14/21 Các khoản cho vay không lãi suất lên đến $ 50k, do Cơ
quan Phát triển Kinh tế Mission (MEDA) quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ La�no tại SF. Các doanh nghiệp quan
tâm nên hoàn thành Mẫu Yêu cầu Khoản vay trước ngày 14/1/21 để được xem xét trong cuộc rút thăm để xác
định doanh nghiệp nào sẽ được mời nộp đơn. Để biết chi �ết, hãy truy cập h�ps://medasf.org/fondola�nosf/ .
Nếu có thắc mắc, liên hệ FondoLa�noSF@medasf.org hoặc gọi 415-612-2014. 

        

SF Tỏa sáng để Mở cửa trở lại - Các Doanh nghiệp Mở có thể được trợ giúp thanh toán cho các biện pháp an
toàn COVID-19 ở mặt �ền cửa hàng , như rào chắn ngoài trời và đồ nội thất. Chương trình có thể hoàn trả tới $ 2k
cho công việc đã qua, đang thực hiện hoặc trong tương lai và lên đến $ 5k ở một số vùng lân cận. Tìm hiểu thêm
tại đây . 

   

Tài trợ vốn chủ sở hữu Không gian chia sẻ - Khoản hoàn trả mở cho các doanh nghiệp cho các chi phí liên quan
đến việc xây dựng và vận hành các địa điểm trong Không gian chia sẻ. Ưu �ên dành cho các doanh nghiệp thuộc
sở hữu địa phương, thuộc sở hữu thiểu số nhằm thúc đẩy các mục �êu công bằng của Thành phố, bao gồm các
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, do người nhập cư làm chủ, các doanh nghiệp kế thừa và các doanh nghiệp tại
các khu văn hóa lâu đời hoặc phục vụ một nhóm khách hàng đa số là thiểu số. Tìm hiểu thêm tại đây . 

  

Hoàn trả Cửa sổ Kinh doanh Quận 5 Mở ra Khoản hoàn trả 
 lên tới $ 1,000 cho các doanh nghiệp nằm trong D5 để trang trải chi phí thay thế cửa sổ trước cửa hàng bị đập

phá do các sự cố xảy ra vào hoặc sau ngày 17/3/20. Tìm hiểu thêm tại đây .   

Quỹ Tái thiết California - Các khoản cho vay Mở được cung cấp bởi những người cho vay cộng đồng tham gia như
một nỗ lực trên toàn �ểu bang của các tổ chức công và tư nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ của CA khả
năng �ếp cận với nguồn vốn có trách nhiệm, giá cả phải chăng trong thời kỳ đại dịch. Các doanh nghiệp có tối đa
50 nhân viên toàn thời gian và tổng doanh thu dưới 2,5 triệu đô la trở xuống trong năm 2019 có thể đủ điều kiện
đăng ký. Tìm hiểu thêm tại: www.CALoanFund.org. 

  

Main Street Small Business Tax Credit - Mở 
 Tín dụng Thuế cho Doanh nghiệp Nhỏ thuê cho các doanh nghiệp nhỏ CA đủ điều kiện sử dụng để chống lại thuế

thu nhập, hoặc thực hiện một cuộc bầu cử không thể hủy ngang để áp dụng khoản �n dụng chống lại thuế bán và
sử dụng. Các doanh nghiệp có thể nộp đơn tại đây cho Cục Quản lý Thuế và Phí CA (CDTFA) đến hết ngày 25/1/21.
Tín dụng sẽ được cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.   

HỘI THẢO:
Các vấn đề về bảo hiểm dành cho nữ chủ doanh nghiệp trong COVID-19 - 16 tháng 12, 1:30 chiều 
Tham gia Vikita Poindexter, chủ tịch Hiệp hội Quốc gia về Nữ Chủ Doanh nghiệp California (NAWBO-CA) và Ủy viên Bảo
hiểm CA Ricardo Lara tại một tòa thị chính ảo về các vấn đề bảo hiểm cho Nữ Chủ Doanh nghiệp trong trường hợp khẩn
cấp về đại dịch COVID-19. Đăng ký tại đây .   
 
Tóm tắt chính sách 30 phút CA - Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12, 11 giờ sáng Bạn 
quan tâm đến việc �m hiểu về luật của �ểu bang và liên bang liên quan đến doanh nghiệp nhỏ? Tổ chức Đa số Doanh
nghiệp Nhỏ và Hiệp hội Cơ hội Doanh nghiệp Vi mô California (CAMEO) tổ chức cập nhật ảo hàng tuần , nơi họ thảo luận
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về các cập nhật quy định và chính sách doanh nghiệp nhỏ của liên bang và �ểu bang. Dò để �m hiểu thêm và tham gia
thảo luận. Đăng ký r ở đây .   
 
Hội thảo trên web về phản hồi nhanh - Thứ Ba đầu �ên và thứ ba trong tháng lúc 2:00 - 3:15 chiều  
Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế (OEWD) tổ chức các hội thảo trên web hai tuần một lần cho những
người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và xem xét việc ngừng việc, sa thải hoặc sa thải. Nhận câu hỏi của
bạn được giải đáp trực �ếp bởi Cục Phát triển Việc làm CA (EDD), Covered California và các chuyên gia khác. Tìm hiểu về
Bảo hiểm thất nghiệp, phúc lợi sức khỏe, tài nguyên của Trung tâm việc làm địa phương và hơn thế nữa. Đăng ký tại
workforce.oewd.o r g / rr 
 
NGUỒN LỰC ĐANG ĐI:
Nhận PPE thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn từ các nhà cung cấp địa phương. Bất kỳ doanh nghiệp nào bán PPE cho các
doanh nghiệp SF và muốn được thêm vào danh sách này có thể liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org .  
 
Xin nhắc lại, hãy cảnh giác về các âm mưu gian lận �ềm ẩn liên quan đến các chương trình kích thích kinh tế. Để báo cáo
gian lận và gian lận liên quan đến chương trình SBA, hãy nhấp vào đây . Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã cung cấp
thông �n và tài nguyên liên quan đến các trò gian lận coronavirus tại đây .
 
Có thể �m thấy Lệnh Y tế do Coronavirus (COVID-19) từ DPH tại: sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Có thể �m thấy
Chỉ thị Sức khỏe cho hoạt động kinh doanh tại: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Tất cả các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 có thể được �m thấy tại:
sfmayor.org/mayoral-declu�ons-regarding-covid-19
 
Để biết thêm thông �n, bạn cũng có thể gọi 311, và để được cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của
Thành phố: soạn �n COVID19SF gửi 888-777 .

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 .
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