
Dòng chủ đề: Phiên điều trần đặc biệt của BOS về doanh nghiệp nhỏ ngày 22 tháng 12 @ 10 a
 
1 8 tháng 12 năm 2020
 
Bạn đọc thân mến,
 
Văn phòng của doanh nghiệp nhỏ và Ủy ban Small Business hiểu s cách thách thức nó được cho các doanh nghiệp của San
Francisco để giữ mình nổi, và để �m kinh phí và nguồn lực để hỗ trợ bạn, người lao động và gia đình của bạn trong đại
dịch. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức được cơ hội nói lên kinh nghiệm và mối quan tâm của mình trực �ếp
với Ban Giám sát và Lãnh đạo Bộ, bao gồm cả văn phòng của chúng tôi và Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ với thông báo về
buổi điều trần đặc biệt dưới đây.
 
BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN GIA NGHE VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ
Hội đồng Giám sát sẽ tổ chức một buổi điều trần đặc biệt vào thứ Ba tuần này , ngày 22 tháng 12 lúc 10 giờ sáng về tác
động của Lệnh Lưu trú Tại nhà trong Khu vực và đại dịch tổng thể đối với các doanh nghiệp nhỏ của S an Francisco .
 
Được gọi bởi Giám sát viên Quận 6, Ma� Haney, buổi điều trần sẽ xem xét “ những tác động của việc áp dụng Quy chế
Lưu trú Tại nhà mới của Khu vực và đại dịch tổng thể đối với các doanh nghiệp nhỏ đang đóng cửa, thu nhỏ hoạt động
hoặc ngừng kinh doanh và những tác động đối với công nhân của họ; kế hoạch của thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp và
người lao động bị ảnh hưởng để đảm bảo hỗ trợ và phục hồi trước mắt và lâu dài; và các nguồn lực địa phương, �ểu
bang và liên bang có thể được cung cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và công nhân; yêu cầu Nhà phân �ch Ngân sách
và Lập pháp, Kiểm soát viên, Văn phòng Doanh nghiệp nhỏ, Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lực lượng Lao động , Cán bộ
Y tế Công cộng và Sở Y tế Công cộng trình bày về những tác động đó. Ngoài ra, kêu gọi Bộ Y tế Công cộng và Cán bộ Y tế
Công cộng cung cấp dữ liệu COVID về ăn uống trong nhà và ngoài trời, đồng thời cung cấp các điểm đánh dấu dữ liệu rõ
ràng và các yếu tố kích hoạt cho thời điểm ngừng hoạt động trong tương lai.
 
Chi �ết cuộc họp Phiên điều trần diễn ra vào thứ Ba tuần này, ngày 22 tháng 12 năm 2020 lúc 10 giờ sáng.  Chủ đề này là
Mục số 6 trong chương trình nghị sự lần thứ . 

Toàn bộ chương trình họp có sẵn tại đây: Chương trình họp đặc biệt của BOS cho ngày 22/12/20 .
Thông �n về thứ là thính giác đặc biệt được �m thấy ở đây: tập �n định số 201.407: Nghe - Ủy ban của Tổng - Tác
động của Thông qua Stay New Regional at Home thứ tự trên Small Business

 
Cách xem
Trực tuyến: Xem trực �ếp tại SFGovTV: www.sfgovtv.org/ch1live
Trên TV: Xem trên kênh SF Cable 26, 78 hoặc 99 (tùy thuộc vào nhà cung cấp của bạn)
 
Tham gia bình luận công khai
Đây là cuộc họp công khai cho phép lấy ý kiến   công chúng. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ tham
gia và nói lên ý kiến   của bạn. Hãy nhớ lên kế hoạch trước cho các bình luận của bạn, vì mỗi người gọi sẽ có 2 phút để nói.
 
Đối với nhận xét công khai , hãy gọi (415) 655-0001 / ID cuộc họp: 146 302 8781 #

CẬP NHẬT BỔ SUNG:
CẬP NHẬT NHIỆM VỤ DOANH NGHIỆP NHỎ
Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ đã họp thường xuyên và tổ chức các cuộc họp đặc biệt để thảo luận và vận động hỗ trợ và cứu
trợ trong những thời điểm không chắc chắn này. Gần đây nhất, Ủy ban đã đệ trình một gói khuyến nghị liên bang về cứu
trợ kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ lên Thị trưởng và Hội đồng Giám sát. Họ cũng đệ trình một nghị quyết kêu gọi hỗ
trợ và cứu trợ kinh tế cho lĩnh vực giải trí và cuộc sống về đêm lên Thị trưởng và Ban Giám sát.
 
Bạn có thể đọc thêm về công việc vận động của Ủy ban tại đây và �m hiểu về các cuộc họp sắp tới tại đây . Hãy xem bản
mô tả nghệ thuật về những gì đã được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ ngày 14 tháng 12 bởi Todd
Berman ở Mission Local tại đây .
 
ĐÃ PHÁT HÀNH ĐƠN ĐẶT HÀNG DU LỊCH LIÊN QUAN ĐẾN  * MỚI *
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfosb.org/sites/default/files/SBC%2520RESO%25202020-003-%2520Nightlife%2520and%2520Entertainment.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://missionlocal.org/2020/12/sketches-from-a-meeting-of-sfs-small-business-commission/


Vào ngày 16 tháng 12, Bộ Y tế Công cộng SF (SFDPH) đã ban hành Lệnh Y tế số C19- 17 Kiểm dịch Du lịch Liên quan đến
Đột biến . Nó yêu cầu bất kỳ ai đi du lịch, di chuyển hoặc quay trở lại San Francisco từ bên ngoài Khu vực Vịnh 10 hạt và ở
lại SF ít nhất 24 giờ phải cách ly trong 10 ngày để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Du lịch không thiết yếu trong vùng
Bay Area đó cũng không được khuyến khích. Có những trường hợp miễn trừ hạn chế , chẳng hạn như cho các chuyên gia
y tế, người phản ứng đầu �ên, các mục đích chính thức của chính phủ và công việc cơ sở hạ tầng thiết yếu .
 
Trình tự du lịch có hiệu quả ngày 18 tháng 12 lúc 12:01 một m cho đến 12:01 vào ngày 04 Tháng 1 năm 2021 , và có thể
kéo dài khi cần thiết nếu sự gia tăng �ếp tục.
 
Xem lại đơn đặt hàng du lịch Các câu hỏi thường gặp tại đây .

 
Như mọi khi, Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ luôn sẵn sàng trợ giúp. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện
thoại (415) 554-6134 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sfosb@sfgov.org.
 
Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông �n và tài nguyên. Để
cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy đăng ký �n tức điện tử của chúng tôi . Bạn có thể xem
lại �n tức điện tử trong quá khứ tại đây .    
 
Đoàn kết,
 
Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
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