Bản n điện tử của Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: Lệnh Y tế và Mở rộng Kiểm dịch Du lịch 10 Ngày
Ngày 31 tháng 12 năm 2020
Bạn đọc thân mến ,
Như trường hợp tăng và năng lực giường ICU khu vực vẫn ếp tục rơi , Thị trưởng London N. Giống và Giám đốc Y tế Tiến
sĩ Grant Colfax công bố hiện nay việc mở rộng các yêu cầu rằng những đi du lịch vào San Francisco từ bên ngoài kiểm dịch
Bay Area trong 10 ngày , và đơn đặt hàng Ở nhà An toàn hơn tại địa phương. T ông mới tự Health đặt hạn chế đối với
hoạt động kinh doanh nào đó được liệt kê dưới đây.
An toàn hơn khi đặt hàng tại nhà * Mở rộng *
San Francisco mở rộng địa phương Stay at Home Safer O rder thực hiện vào ngày thứ 3 và sau đó yêu cầu trên 17 tháng
12 bởi Tiểu Bang California khi sẵn giường ICU Vùng Vịnh giảm xuống dưới 15%. Sớm nhất của Nhà nước có thể nâng Stay
thứ

Regional tại trật tự chủ cho Bay Area là 07 tháng một , b ut do hạn chế về khả năng ICU khu vực đang diễn ra và ếp
tục gia tăng các trường hợp, San Francisco không mong đợi Bay Area sẽ gặp ngưỡng của Nhà nước cho nâng đơn hàng
trước ngày đó.
Các hoạt động sau phải tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới:
Dịch vụ cá nhân , trong nhà và ngoài trời, bao gồm ệm làm tóc và móng tay, thợ cắt tóc, xăm mình, xỏ lỗ, chuyên
gia thẩm mỹ và massage .
Ăn uống ngoài trời. Các nhà hàng và bất kỳ cơ sở nào cung cấp dịch vụ bữa ăn, chỉ có thể hoạt động để giao hoặc
mang đi. Ăn uống trong khuôn viên, kể cả trong không gian chung, đều bị cấm.
Bảo tàng ngoài trời, thủy cung và vườn thú . Các tác phẩm sắp đặt hoặc triển lãm ngoài trời tại bảo tàng, thủy
cung hoặc vườn thú có thể không cho phép du khách vào cửa. Các khu vườn bách thảo ngoài trời và các di ch
lịch sử có thể vẫn mở cửa.
Phòng tập thể dục trong nhà. Việc đào tạo cá nhân 1: 1 có giới hạn trong các phòng tập thể dục và trung tâm thể
dục đã được cho phép theo lệnh y tế trước đây phải ngừng, nhưng có thể diễn ra ngoài trời (xem bên dưới).
Các buổi tụ tập lái xe , bao gồm cả d rive - trong rạp hát và các buổi biểu diễn lái xe khác .
Các trung tâm giải trí ngoài trời dành cho gia đình , bao gồm công viên trượt băng, sân trượt pa n và băng , lồng
đánh bóng, trường đua xe kart và sân gôn thu nhỏ phải đóng cửa.
Các nhà điều hành xe buýt và thuyền ngoài trời , bao gồm cả những đơn vị cung cấp dịch vụ tham quan , du lịch
và các chuyến du ngoạn bằng thuyền ngoài trời, các chuyến thám hiểm giải trí và câu cá .
Các hoạt động sau đây phải ếp tục hoạt động với công suất giảm :
Bán lẻ . Tất cả các cơ sở bán lẻ như trung tâm mua sắm, cửa hàng phần cứng, cửa hàng ện lợi, cửa hàng cho
thuê thiết bị và cửa hàng đặc sản phải giảm công suất xuống 20% (và triển khai hệ thống đo lường (xem bên
dưới). Các cửa hàng tạp hóa độc lập có thể hoạt động ở mức 35% công suất).
Bán lẻ liên hệ thấp. Bán lẻ theo định hướng dịch vụ như cửa hàng bán đồ cho chó, dịch vụ sửa chữa đồ điện tử và
dịch vụ sửa giày chỉ có thể hoạt động trong bối cảnh trả khách ở lề đường.
Các hoạt động sau có thể ếp tục với các sửa đổi tại chỗ:
Khách sạn và nhà nghỉ. Khách sạn chỉ có thể chấp nhận đặt phòng của những người lao động cần thiết đi du lịch vì
mục đích công việc hoặc để hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng . Nếu một cá nhân từ bên ngoài ểu bang không đi
du lịch cho các mục đích thiết yếu đặt trước, thì đó phải là ít nhất trong số ngày cần thiết để kiểm dịch. Những
người được xác định trong đặt phòng phải cách ly trong khách sạn hoặc cơ sở lưu trú trong toàn bộ thời gian cần
thiết. Đặt phòng từ những du khách không thiết yếu cư trú tại CA có thể không được chấp nhận hoặc không được
chấp nhận.
Những cuộc tụ họp nhỏ . Các cuộc tụ họp nhỏ ngoài trời phải giới hạn thành viên trong 1 hộ với tối đa 12 người
hoặc tối đa 2 người trong 2 hộ. Che mặt luôn phải được bật trừ khi ăn hoặc uống. Không được phép tụ tập trong
nhà giữa các hộ gia đình khác nhau.
Phòng tập thể dục ngoài trời . Các hoạt động trong phòng tập thể dục hoặc trung tâm thể dục ngoài trời cũng như
các lớp tập thể dục ngoài trời trực ếp (chẳng hạn như trại khởi động, khiêu vũ, yoga, thái cực quyền, v.v.) được

giới hạn cho các nhóm 12 người, bao gồm cả nhân viên và phải duy trì khoảng cách nghiêm ngặt và yêu cầu che
mặt. Nhóm chạy bị cấm.
Thể thao tuổi trẻ. Các hoạt động thể thao dành cho thanh thiếu niên liên kết với chương trình chăm sóc trẻ em,
chương trình Ngoài giờ học hoặc chương trình thể thao thanh thiếu niên được tổ chức và giám sát khác chỉ có
thể ếp tục hoạt động ngoài trời mà không có cuộc thi hoặc khán giả và với các yêu cầu nghiêm ngặt về cách xa xã
hội và che mặt.
Các hoạt động trong nhà mở cửa cho công chúng. Bất kỳ cơ sở nào cho phép người dân ếp cận các khu vực
trong nhà, bao gồm trung tâm mua sắm, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng góc, cửa hàng đồ kim khí, hiệu thuốc, v.v.
phải thiết lập hệ thống đo lường để theo dõi công suất và đảm bảo công suất không vượt quá giới hạn ( ngưỡng
công suất 20% , hoặc 35% công suất cho các cửa hàng tạp hóa độc lập) . Ngoài ra, những giờ đặc biệt nên được
thiết lập cho người cao niên và những người khác bị bệnh mãn nh hoặc hệ thống miễn dịch bị tổn hại.
Giải trí dành cho người lớn . Các hoạt động giải trí dành cho người lớn không ếp xúc / ít ếp xúc như chơi gôn,
quần vợt, bóng dưa và bi bocce có thể ếp tục ngoài trời với giới hạn (chơi gôn giới hạn cho hai người và các
thành viên trong các hộ gia đình khác nhau không được dùng chung xe đẩy; quần vợt và bóng bầu dục giới hạn
cho người độc thân không dùng chung Trang thiết bị).
T TNHH Stay của ông Nhà nước tại nhà tự vẫn có hiệu lực, đòi hỏi các doanh nghiệp không cần thiết đến gần với công
chúng 10:00-05:00 và hạn chế tụ tập trong thời gian đó. Đơn đặt hàng Có giới hạn ở nhà của Tiểu bang không ảnh hưởng
đến việc nhận và giao hàng của các nhà hàng, công nhân cần thiết hoặc phương ện công cộng.
Kiểm dịch Du lịch Bắt buộc * Mở rộng *
Các Surge liên quan đến du lịch theo thứ tự đã được thực hiện trên 17 tháng 12 mà đòi hỏi một 10 - ngày kiểm dịch trên
bất cứ ai đi du lịch, di chuyển, hoặc trở lại San Francisco từ bất cứ nơi nào bên ngoài vùng Vịnh , và discourag es bất kỳ du
lịch không cần thiết . Nó cũng không khuyến khích việc đi lại không cần thiết dưới bất kỳ hình thức nào và trong bất kỳ
khoảng cách nào, kể cả từ địa điểm này đến địa điểm khác trong Vùng Vịnh. Việc gia hạn lệnh cách ly du lịch đáp ứng sự
phổ biến đáng kể của coronavirus trên khắp Tiểu bang và Quốc gia , đồng thời nhu cầu giảm phơi nhiễm và cách ly những
người có thể bị lây nhiễm . Nó cũng bảo vệ chống lại sự lây lan của một biến thể mới của vi rút được phát hiện gần đây ở
Vương quốc Anh, Colorado và California.
Các cá nhân được yêu cầu cách ly phải ở nhà mà không có tương tác vật lý với những người khác không thuộc hộ gia đình
của họ trừ trường hợp khẩn cấp hoặc chăm sóc sức khỏe. Họ không được phép đến cơ quan, trường học, hoặc bất kỳ địa
điểm nào khác bên ngoài nhà của họ trong 10 ngày. Để được hỗ trợ thêm trong quá trình cách ly, hãy truy cập
sf.gov/quaran ning-covid-19 . Các câu hỏi thường gặp về đơn hàng du lịch được m thấy tại đây .
Cả hai lệnh Y tế được kéo dài cho đến khi Vùng Vịnh không còn tùy thuộc vào Lệnh ở nhà theo khu vực của Tiểu bang
Khi Nhà nước nâng Stay Regional tại trật tự chủ, San Francisco sẽ đánh giá lại các chỉ số sức khỏe quan trọng và đánh giá
lại các hạn chế hiện hành về doanh nghiệp và hoạt động, và nối lại một quá trình tái khai trương đo, được hướng dẫn bởi
khuôn khổ cấp của Nhà nước. Tính đến thứ Tư, ngày 30 tháng 12, công suất ICU của Khu vực Vịnh dao động ở mức xấp xỉ
7,5% và các trường hợp ếp tục tăng trong khu vực, cho thấy nhu cầu chăm sóc ICU khó có thể giảm trong những tuần
tới. Cũng sẽ mất ít nhất hai tuần trước khi Thành phố hiểu đầy đủ về tác động của việc đi lại và tụ họp liên quan đến kỳ
nghỉ Tết Dương lịch vào tháng 12 và năm 2021.
Dữ liệu sơ bộ cho thấy lệnh Ở nhà an toàn hơn và lệnh cách ly du lịch dường như đã làm chậm quá trình lây nhiễm. Mặc
dù các trường hợp ếp tục tăng, nhưng chúng đang tăng với tốc độ chậm hơn so với khi lệnh được thực hiện. Kết quả của
các hành động tập thể của chúng tôi, hơn 400 trường hợp tử vong có thể đã được ngăn chặn. Các quan chức Y tế Công
cộng đang xem xét dữ liệu một cách cẩn thận để xem những ngày nghỉ tháng 12 sẽ có tác động như thế nào đến tỷ lệ ca
bệnh và công suất bệnh viện. Họ hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về tác động và dự án này khi Khu vực Vịnh có thể đáp ứng
ngưỡng của Tiểu bang để dỡ bỏ lệnh này trong những tuần sau kỳ nghỉ lễ.
Lệnh Y tế do Coronavirus ( COVID-19 ) m thấy trên trang web của Bộ Y tế Công cộng tại đây và Chỉ thị Y tế 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
luôn 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

