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Paksa: Paglulunsad ng PPP, Mga Batas sa Pagtatrabaho sa 2021 CA, Mga Update sa IRS
Enero 8 , 202 1
Mahal na Mambabasa,
W e're pagpapadala sa iyo ng isang round-up ng mga anunsyo bago kami magtungo sa katapusan ng linggo. Basahin ang
para sa mga pag-update sa batas na nakakaapekto sa mga maliliit na negosyo ng SF , muling paglulunsad ng Programang
Proteksyon ng Paycheck , mga paalala ng IRS , mga mahahalagang takdang petsa, at mga batas sa California na maaaring
sumunod ang iyong negosyo noong 2021.
Sa kasong napalampas mo ito, batas Mayor Breed ni nakapasa sa Martes sa Board of Supervisors upang magbigay ng
buwis at fee deferrals para sa mga maliliit na negosyo, at ganap na waiv es ilang mga bayad para sa entertainment at
nightlife negosyo, at restaurant. Suriin ang aming ika-6 na e-balita para sa mga detalye.
Tulad ng da , narito kami upang tumulong. Makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng telepono sa (415) 554-6134 o
mag-email sa sfosb@sfgov.org . Hinihimok namin ang mga negosyo na patuloy na suriin ang oewd.org/covid19 madalas
para sa impormasyon at mga mapagkukunan.
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Busine s
ANUNSYO:
MEFING NG KOMISYON NG KOMISYAL NG SF SMALL BUSINESS (Espesyal) - LUNES, Enero 11 @ 4:30 PM
Sumali sa San Francisco Small Business Commission para sa isang espesyal na pagpupulong upang malaman ang tungkol
sa mga programa at batas na nakakaapekto sa mga maliliit na negosyo sa San Francisco. Kasama sa agenda ng Lunes ang
:
BOS File No. 201415 : Pagwawaksi ng Mga Bayad sa Pagrehistro ng Negosyo at Ilang Mga Bayad sa Lisensya.
Iminumungkahi ng batas na suportahan ang mga kwalipikadong maliliit na negosyo sa mga sumusunod na
paraan:
Ang mga taunang bayarin sa pagpaparehistro sa negosyo para sa mga taon ng pananalapi simula sa Hulyo
1, 2020 ay tatawalan;
Ang lahat ng taunang mga bayarin sa lisensya na maaaring dahil sa Tax Collector sa Marso 31, 2020, nang
walang pagsasaalang-alang sa mga extension ay tatawalan;
Ang lahat ng mga parusa na patungkol sa mga bayarin sa pagrehistro sa negosyo at bayarin sa lisensya ay
tatawalan.
Ang anumang bayad sa pagpaparehistro sa negosyo o bayarin sa lisensya na binayaran sa Lungsod, sa
nakasulat na kahilingan ng kwalipikadong negosyo at isampa sa loob ng isang taon ng pagbabayad ng
buwis, bayad, at / o parusa ay ibabalik.
BOS File No. 201414 : Administra bong Code - Pondo sa Pagbawi ng Lugar ng Musika at Aliwan sa San Francisco.
BOS File No. 201420 : Resolusyon na Hinihimok ang Pagtaguyod ng isang Espesyal na Komite sa Pagpapayo sa
paggastos ng Federal S mulus para sa Maliit na Negosyo.
BOS File No. 201422 : Resolusyon na Hinihimok ang Mga Kagawaran na Lumikha ng isang Permanenteng Shared
Spaces Program.
Paglalahad: Na- update ang mga alituntunin sa disenyo ng Ibinahaging Puwang .
Upang maibigay ang Komisyon sa Maliit na Negosyo ng nakasulat na komentong publiko sa anuman tungkol sa mga bagay,
mangyaring ipadala sa sbc@sfgov.org o sumali sa pagpupulong para sa pampublikong komento. Para sa higit pang mga
detalye sa pagpupulong, bisitahin ang h ps://sfosb.org/mee ng/commission-mee ngs-january-11-2021-agenda

PAYCHEK PROTECTION PROGRAM RE-LAUNCHES SA SUSUNOD NA LINGGO
Ngayong umaga, ang SBA, sa konsulta sa Kagawaran ng Treasury, ay inihayag na ang Paycheck Protec on Program (PPP) ay
muling bubuksan sa linggo ng Enero 11 para sa mga bagong manghiram at ilang mayroon nang mga nanghiram sa PPP .
Simula sa Lunes, Jan . 11, ang mga ins tusyong pampinansyal sa pagpapaunlad ng pamayanan ay makakagawa ng mga
pautang sa PPP para sa mga bagong nanghiram. Ito round ng Unang Gumuhit ng PPP pautang ay unahin ang mga maliliit
na negosyo, at pagkatapos ay payagan ang mga s yak na umiiral PPP borrowers upang mag-aplay para sa isang Second
Gumuhit ng PPP Loan . Kabilang sa mga pangunahing pag-update ang:
PPP borrowers ay maaaring magtakda ng covered period kanilang PPP loan ni na maging anumang haba sa
pagitan ng 8 at 24 linggo upang pinakamahusay na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa negosyo;
Sakupin ng mga pautang sa PPP ang mga karagdagang gastos , kabilang ang mga paggasta sa pagpapatakbo,
gastos sa pinsala sa ari-arian, gastos sa tagapagtustos, at paggasta sa proteksyon ng manggagawa;
Ang pagiging karapat-dapat ng Programa ay pinalawak upang isama ang 501 (c) (6) s, mga koopera ba sa
pabahay, direktang mga organisasyon ng marke ng, bukod sa iba pang mga uri ng samahan;
Nagbibigay ang PPP ng higit na kakayahang umangkop para sa mga pana-panahong empleyado ;
Ang ilang mga umiiral na nanghihiram ng PPP ay maaaring humiling na baguhin ang kanilang Unang Hugot na
halaga ng PPP Loan ; at
Ang ilang mga umiiral na nangungutang na PPP ay magiging karapat-dapat na mag-aplay para sa isang
Pangalawang Paghiram ng PPP Loan simula Enero 13 .
Naglabas din ang SBA ng patnubay: Patnubay sa PPP para sa Minorya, Naiin ndihan, Beterano, at Mga Pag-aalala sa
Negosyo na pagmamay-ari ng Babae ; Pansamantalang Pangwakas na Panuntunan sa PPP na Binago ng Batas sa Tulong
Pangkabuhayan ; at pansamantalang Pangwakas na Panuntunan sa Ikalawang Pagguhit ng Mga Pautang sa PPP . Para sa
karagdagang impormasyon, bisitahin ang sba.gov/ppp.
Mga Update sa IRS
Ang Internal Revenue Service (IRS) ay naglabas ng mga sumusunod na pag-update kamakailan:
Ang mga karapat-dapat na Bayad sa Proteksyon ng Paycheck ay maibabawas ngayon . Sa Enero 6, t siya IRS at
Treasury Department inisyu guidance (Kita Nakapangyayari 2021-02) sa pagtubos pagbabawas para sa mga gastos
na kaugnay sa mga pautang Protec on Program Paycheck na ay pinatawad na. Sinasalamin ng patnubay ang mga
pagbabago sa batas sa Batas sa Pagbibigay ng Buwis na nauugnay sa COVID ng 2020, na kung saan ay naka-sign in
na batas noong Disyembre 27, 2020.
Economic Impact Pagbabayad ay sa kanilang mga paraan, at ang IRS urges mga tao na bumisita IRS.gov/ EIP para
sa impormasyon, bilang kabaligtaran sa pagtawag. Maaari mo ring suriin ang katayuan ng iyong pagbabayad sa
IRS.gov/ GetMyPayment .
Mga Karaniwang Rate ng Mileage para sa 2021: Nag -isyu ang IRS ng 2021 opsyonal na karaniwang mga rate ng
mileage na ginamit upang makalkula ang maibabawas na mga gastos ng pagpapatakbo ng isang sasakyan para sa
mga layunin sa negosyo, pangkawanggawa, medikal o paglipat.
Peb 1, 2021 ang deadline para sa mga employer na mag-isyu at mag-ﬁle ng mga pahayag sa sahod. Ang
deadline upang mag-ﬁle ng mga form na W-2 at W-3 sa Social Security Administra on ay karaniwang Enero 31,
subalit, dahil bumagsak ito sa isang Sabado, ang deadline ay ang susunod na araw ng negosyo, Peb. 1, 2021 . Ang
mga form 1099 ay dahil din sa mga tatanggap din . Maghanap ng mga detalye at iba pang mga p dito , tulad ng
mga paraan upang magplano nang maaga.
PAG-UPCOMING MAHALAGA DATE DATE
1/31/21: Cigare e Li er Abatement F ee Dahil sa 2020, ika-4 na kwartong magtatapos sa Disyembre 31.
1/31/21: * EXTENDED * Batayan sa Pag-uulat ng Buwis sa Taunang Batayan sa Pag-uulat at Batayan sa Quarterly
na Pag-uulat na may CDTFA, ika-4 na quarterly period na nagtatapos sa Disyembre 31.
Tandaan : Ang CDTFA awtoma kong nabigyan ng 3-buwang extension hanggang Abril 2021 para sa mga
nagbabayad ng buwis sa pag-ﬁle CDTFA nagbabalik para sa mas mababa sa $ 1 milyon sa pagbabayad at
ika-

babalik orihinal na dahil sa pagitan ng 1 2 /1/20 at 4/30/21. Halimbawa, ang 4 na bahagi ng 2020 na
pagbabalik at ang mga pagbabayad ay dapat bayaran sa Abril 2021; ang mga karapat-dapat na
magbabayad ng buwis ay hindi kinakailangang mag-opt in para sa extension na ito.
2021 STATE LABOR AT MGA BATAS SA EMPLEYADO PARA SA MGA NEGOSYO NG CALIFORNIA

Ipinasa ang mga bagong batas na nakakaapekto sa mga negosyo sa California noong 2021 na sumasaklaw sa isang saklaw
ng mga lugar, kabilang ang sick leave, pag-uuri ng manggagawa, leave ng empleyado, bayad sa mga manggagawa,
pagpapatupad ng regulasyon sa kaligtasan, sahod at kawalan ng trabaho sa seguro. Dapat suriin ng mga negosyo ang
listahan sa ibaba upang matukoy kung ang ir negosyo ay kailangang sumunod.
Assembly Bill 2017: Kin Care Sa bagong batas na ito, ang mga empleyado ngayon ay may kapangyarihan na
gami n ang kanilang sick leave sa kanilang sariling paghuhusga sa anumang kadahilanan na sa palagay nila ay
kinakailangan ng sick leave.
Ang Batas ng Senado 1159: Pangako sa Kompensasyon ng Mga Manggagawa
Ang batas na ito ay nagbibigay ng isang hindi maibabalik na pagpapalagay ng isang sakit na nauugnay sa trabaho
at nagpapalawak ng saklaw ng kompensasyon ng mga manggagawa para sa mga empleyado na ang mga employer
ay mayroong 5 o higit pang mga empleyado at kinontrata ang COVID-19 sa loob ng 14 na araw pagkatapos
magtrabaho sa kanilang lugar trabaho Mag-e-expire ang batas na ito sa Enero 1, 2023.
Senate Bill 1383: Pagpapalawak ng Batas sa Mga Karapatan sa Pag-iwan ng Pamilya ng California (CFRA)
Ang mga nagpapatrabaho na mayroong 5 o higit pang mga empleyado (da ng 50 empleyado) ay kinakailangan na
magbigay ng hindi bayad na protektadong pag-iwan ng pamilya hanggang sa 12 linggo para sa mga empleyado na
pangalagaan ang kanilang sarili, isang anak, magulang, lolo, magulang, asawa, o kapareha, na nukoy.
Assembly Bill 1731: Insurance para sa Kawalan ng Trabaho at Pagbahagi sa Trabaho
Bilang kapalit ng pag-iwas sa pagtanggal sa trabaho, pinapayagan ng batas na ito ang mga tagapag-empleyo ng
pagpipiliang magbigay ng bahagyang mga pagbabayad ng seguro sa kawalan ng trabaho habang binabawasan ang
oras at pagbawas ng mga gastos sa panahon ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang isang applica on plan ay dapat na
isumite sa Employment Development Department (EDD) para sa Work Share Program .
Assembly Bill 1947: Pag-uulat ng Reklamo
Ang batas na ito ay doble sa tagal ng oras mula 6 na buwan hanggang isang taon para sa mga indibidwal na
magsampa ng mga reklamo ng paglabag sa Division of Labor Standards Enforcement (DLSE).
Assembly Bill 2992: Mga Proteksyon para sa Mga Bik ma sa Crime
Ang batas na ito ay nagpapalawak ng pag-iwan para sa mga bik ma ng karahasan sa tahanan, pang-aabusong
sekswal o pag-stalking upang isama ang bakasyon para sa bik ma ng anumang krimen na sanhi ng pinsala sa
katawan o pinsala sa pag-iisip na may banta ng pisikal na pinsala. Baguhin ang Mga Seksyon 230 at 230.1 ng Labor
Code .
Ang Senate Bill 973 - Pag-uulat sa Taunang Bayad
Simula Marso 31, 2021, isang pribadong tagapag-empleyo na mayroong 100 o higit pang mga empleyado ay
kinakailangang mag-ﬁle ng taunang ulat sa Impormasyon para sa Pinuno sa Kagawaran ng Makatarungang
Trabaho at Pabahay ng California (DFEH) na naglalaman ng impormasyon tungkol sa lahi, kasarian , at sahod. Ang
batas na ito ay makakatulong matukoy kung ang mga minorya ay nai-diskriminasyon sa sahod.
Assembly Bill 1512: Mga Panahon ng Pahinga ng Security Oﬃcer
Ang batas na ito ay nangangailangan ng ilang mga pribadong opisyal ng seguridad na mana li sa mga
nasasakupang lugar at on-call habang nagpapahinga. Bilang karagdagan, kung ang panahon ng pahinga ay
nagambala, dapat payagan ng employer ang opisyal ng seguridad na muling simulan ang isang panahon ng
pahinga sa lalong madaling maisagawa.
Assembly Bill 1963: Pag-uulat ng Mandated Child Abuse
Ang batas na ito ay nalalapat sa mga negosyong gumagamit ng mga menor de edad ( sinumang tao na wala
pang 18 taong gulang ), at mayroong lima o higit pang mga empleyado. Para sa mga negosyong ito, ang AB
1963 ay gumagawa ng dalawang uri ng mga empleyado ng "mandated reporter" sa ilalim ng Child Abuse and
Neglect Reporting Act: (1) Dapat iulat ng mga empleyado ng human resource ang anumang hinihinalang pangaabuso o pagpapabaya sa bata; at (2) Ang mga empleyadong may sapat na gulang na nangangasiwa at
direktang nakikipag-ugnay sa mga menor de edad na empleyado ay dapat mag-ulat ng hinihinalang pangaabusong sekswal. Dapat sanayin ng mga negosyo ang mga empleyado sa kanilang mga tungkulin bilang
ipinag-utos na mga reporter.
Clic k dito upang ngnan ang listahang ito bilang isang PDF .
WEBINARS:
Ang State of CA COVID-19 na Mga Maliit na Business Grant Webinars - Enero 11, 12, 13 ng 11:00 AM

Tune in sa Maliit na Negosyo Development Center webinars sa grant ng Estado s ng $ 5,000-25,000 para sa mga maliliit na
negosyo , sa kasalukuyan ay bukas para sa Round 1 mga aplikasyon . Ang mga interesadong aplikante ay dapat sumali sa
hindi bababa sa isa sa mga webinar na ito para sa pagpapatakbo ng programa, mga kinakailangan sa pagiging karapatdapat, paggamit ng mga pondo, proseso ng aplikasyon, mga p para sa pag-apply, at higit pa. Magparehistro dito .
Bisitahin ang CA Relief Grant ni webinar kalendaryo para sa isang listahan ng lahat ng grant webinars.
Mga Plano sa Seguro na Pinondohan ng Sarili: Mga Tagubilin sa Pagkalkula sa Ordinansa sa Pangangalaga sa Kalusugan
- Martes, Enero 12 ng 1:00 PM
Ang Oﬃce of Labor Standards Enforcement ay nagho-host ng isang webinar para sa mga employer at mga kinatawan ng
employer na kailangang suriin kung ang kanilang mga pinondohan na self-insured na mga plano sa segurong
pangkalusugan ay nakamit ang mga kinakailangan sa paggastos ng Ordinansa sa San Francisco Health Care 2020.
Magtuturo din ito sa mga employer sa kung paano makalkula at gumawa ng mga nangungunang pagbabayad kung
kinakailangan. Magparehistro dito .
Pinakamahusay na Mga Kasanayan para sa Pag-apply para sa Programang Proteksyon ng Paycheck - Ene . 13 ng 9 AM
Host ng Oﬃce of Economic and Workforce Developmen t, tune in sa isang webinar tungkol sa muling paglulunsad ng
Paycheck Protec on Program (PPP) na sasakupin ang mga p at update para sa mga maliliit na negosyo ng SF.
Magparehistro dito .
MALIIT NA PAMAMAGITAN NG NEGOSYO
GRANTS AND LOANS
CA Maliit na Negosyo COVID-19 Mga Tulong sa Tulong - BUKSAN Ang mga
Micro-grants mula $ 5,000 hanggang $ 25,000 hanggang sa mga karapat-dapat na maliliit na negosyo at hindi pangkalakal,
na pinamamahalaan ng CA Oﬃce of Small Business Advocate and Lendistry, isang nagpapahiram sa pamayanan na may
kakayahan sa tech. Ang Round 1 ay bukas para sa mga aplikasyon hanggang Enero 13, 2021 (pinalawak). Ang Round 2 ay
ibabalita sa malapit na hinaharap. Upang mag-apply, bisitahin ang CAReliefGrant.com . Makipag-ugnay sa isang lokal na
samahan ng samahan para sa tulong na mag- apply.
Tune in sa pang- araw - araw na mga webinar ng 11 ng umaga na naka- host ng Small Business Development
Center para sa buong detalye at p para sa pag-apply .
Sa bawat Pagpapahiram, ang mga gumagamit ay maaaring makaranas ng mga pagkaantala sa site dahil sa dami ng
mga gumagamit sa site na kung saan sila ay nagtatrabaho upang malutas. Patuloy na subukan sa buong panahon
ng aplikasyon.
Ang mga gawad ay hindi inisyu sa unang duma ng, unang paglilingkod; basta isumite ang iyong aplikasyon bago
ang deadline ito ay isasaalang-alang.
California Rebuilding Fund - Inaalok ang mga OPEN Loan ng mga kalahok na nagpapahiram sa pamayanan bilang isang
buong pagsisikap ng publiko at pribadong mga nilalang na magbigay sa mga maliit na negosyo ng CA na may access sa
responsable, abot-kayang kapital sa panahon ng pandemya. Ang mga negosyong may hanggang 50 buong-panahong
empleyado at kabuuang kita na mas mababa sa $ 2.5M o mas mababa sa 2019 ay maaaring karapat-dapat na mag-aplay.
Dagdagan ang nalalaman sa www.CALoanFund.org.
SF La no Small Business Fund - BUKSAN , deadline 1/14/21 Mga zero loan loan na hanggang sa $ 50k, pinangasiwaan ng
Mission Economic Development Agency (MEDA). Dapat kumpletuhin ng mga interesadong negosyo ang Form ng
Pagpapautang sa Loan bago ang 1/14/21 upang isaalang-alang sa loterya upang makilala kung aling mga negosyo ang
aanyayahang mag-apply. Para sa mga detalye, bisitahin ang medasf.org/fondola nosf . Para sa mga katanungan, makipagugnay sa FondoLa noSF@medasf.org o tumawag sa 415-612-2014.
SF Shines for Reopening - OPEN Negosyo ay maaaring makakuha ng tulong sa pagbabayad para sa storefront COVID-19
na mga hakbang sa kaligtasan, tulad ng mga panlabas na hadlang at muwebles. Ang programa ay maaaring magbayad ng
hanggang sa $ 2k para sa nakaraan, sa pag-unlad, o sa hinaharap na trabaho, at hanggang sa $ 5k sa ilang mga

kapitbahayan. Dagdagan ang nalalaman dito .
Shared Spaces Equity Grant - BUKSING Pagbabayad sa mga negosyo para sa mga gastos na nauugnay sa pagbuo at
pagpapatakbo ng mga lokasyon ng Shared Spaces. Ang priyoridad ay ibinibigay sa mga lokal na pagmamay-ari, pagmamayari ng minorya na nagmamay-ari ng mga layunin sa equity ng Lungsod, kabilang ang pagmamay-ari ng kababaihan,
pagmamay-ari ng mga imigrante, mga negosyong pamana, at mga negosyo sa mga i natag na mga distrito ng kultura o
nagsisilbi sa higit sa lahat na kliyente ng minorya. Dagdagan ang nalalaman dito .
District 5 Business Window Reimbursement - BUKSAN
Hanggang sa $ 1,000 sa muling pagbabayad para sa mga negosyong matatagpuan sa D5 upang sakupin ang gastos sa
pagpapalit ng isang basag na window ng storefront para sa mga insidente na nangyari noong 3/17/20. Dagdagan ang
nalalaman dito .

ADD'L RESOURCES
Libreng PPE para sa Mga Negosyo at Hindi Kita
Ang Timog-silangang Asian Community Center ay may isang limitadong dami ng mga maskara sa mukha, mga kalasag sa
mukha, at hand sani zer. C lahat ng 415-885-2743 upang makagawa ng isang panan para sa pick-up lamang. Maaari mo
ring r Equest face shields at hand sani zer sa pamamagitan ng City COVID-19 Command Center sa pamamagitan ng
pagpuno th ay Google Form . Mangyaring tandaan na inaalok lamang ang paghaha d para sa malalaking order,
karaniwang isang papag o higit pa. Makipag-ugnay sa covidppe@sfgov.org para sa mga katanungan.
SF Green Program - Magagamit ang $ 500 Rebate
Ang California Green Business Network at $ 500 Rebate Program ng Ahensya ng Kalikasan sa California ay nag- aalok ng
mga rebate sa mga karapat-dapat na item , tulad ng mga LED light, compostable o reusable to-go ware, mas ligtas na mga
produkto sa paglilinis at pagdidisimpekta, mga kagamitan sa Energy Star , at higit pa Gastos ay dapat na natamo sa
pagitan ng Mayo 1, 2020, at Hunyo 30, 2021 , at para sa mga negosyo na nag- kamakailan-lamang na natanggap ang
kanilang Green Business ser pikasyon , o ay nasa proseso ng nagpapatunay o recer fying.
Extension ng U lity Bill Relief Program
Ang San Francisco Public U li es Commission ay pinalawig ang kanilang programa para sa pagsingil ng panukalang batas
sa loob ng 6 na buwan, hanggang Hunyo 30, 2021, upang matulungan ang mga maliliit na negosyo at hindi pangnegosyo
na mga customer na may hanggang 20% na ma pid sa kanilang singil sa tubig at wastewater. Mag-apply dito .
Pangunahing Kredito sa Buwis sa pagkuha ng Buwis sa Main Street
Ang mga kwalipikadong maliliit na negosyo na hindi naaapektuhan ng Covid-19 ay maaaring magreserba ng mga kredito
sa buwis para sa pagkuha ng mga full- me na empleyado. Mayroong isang limitadong bilang ng mga kredito na
magagamit - ilapat ang ASAP. Para sa karagdagang impormasyon o upang maipareserba ang iyong kredito, mag-click dito .
Pagbibigay ng Buwis sa Pagbebenta
Mayroong isang awtoma kong tatlong buwan na extension sa buwis para sa mga nagbabayad ng buwis sa CA na
naghahain ng mas mababa sa $ 1 milyon sa buwis sa pagbebenta, isang pagpapalawak ng mayroon nang mga kasunduan
sa pagbabayad na walang interes at walang parusa sa mga kumpanya na may hanggang $ 5 milyon na nabebuwisang
benta, at pinalawak na mga pagpipilian sa pagbabayad para sa mas malalaking negosyo . Mag-click dito para sa
impormasyon.
Para sa karagdagang impormasyon sa mga mapagkukunan para sa mga negosyo at empleyado na naapektuhan ng COVID19, mangyaring bisitahin ang website ng OEWD dito .
NAPAPANGYARIHAN NA YAMAN:

Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksyon na PPE mula sa mga lokal na provider. Anumang negosyo na
nagbebenta ng PPE sa mga negosyo ng SF at nais na maidagdag sa listahang ito ay maaaring makipag-ugnay sa amin sa
sfosb@sfgov.org .
Bilang paalala, mangyaring maging alerto tungkol sa mga potensyal na scheme ng pandaraya na nauugnay sa mga
programang pampasigla sa ekonomiya. Upang mag-ulat ng mga pandaraya at pandaraya na nauugnay sa programa ng
SBA, mag- click dito . Ang Oﬃce of A orney General ay nagbigay din ng impormasyon at mga mapagkukunan na nauugnay
sa mga scam sa coronavirus dito .
Ang Coronavirus (COVID-19) Mga Health Order mula sa DPH ay matatagpuan dito . Ang mga Direksyon sa Kalusugan para
sa pagpapatakbo ng negosyo ay matatagpuan dito . Ang mga FAQ ng Order ng Kalusugan ay magagamit sa website ng
Abugado ng Lungsod .
Lahat Mayoral deklarasyon hinggil COVID-19 ay maaaring matagpuan dito at Mayoral press release dito .
Para sa karagdagang impormasyon, maaari ka ring tumawag sa 311, at para sa mga opisyal na pag-update, mag-sign up
para sa serbisyo sa alerto ng Lungsod: i-text ang COVID19SF sa 888-777.
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 .

