Opisina ng Maliit na Negosyo E-Newsle er
Paksa: Muling Pagbubukas ng Mga Update - Mga Patnubay at Direk ba ng Industriya
Enero 2 8 , 2021
Mahal na R eader,
Ngayon , binuksan ulit ng San Francisco ang ilang mga negosyo at ak bidad na pinapayagan sa purple er, na may tukoy
na karagdagang mga pag-iingat upang malimitahan ang pagkalat ng virus. Kung sakaling napalampas mo ito, suriin ang enews para sa Lunes para sa isang muling pagbubukas ng anunsyo muli, at basahin para sa nauugnay na kaayusan sa
kalusugan at mga update sa direk ba para sa mga negosyo .
Binaba kita , Direktor Torres ! Nais naming maglaan ng ilang sandali upang makilala at binaba Director Joaquin Torres
ng Oﬃce of Economic at Workforce Bumuo ment (OEWD) para sa ini-appointed na kahapon ni Mayor Lahi upang maging
ang lungsod ng susunod na Assessor - Recorder . Sa pamamagitan ng pamumuno ni Director Torres, ang OEWD ay
gumawa ng malaking kontribusyon sa maliit na pagpapatatag at paglago ng negosyo sa buong lungsod , lalo na ang mga
nasa mahina ang populasyon. Alam na n na siya ay magpatuloy sa bilang malakas na lider at nakatuon na public servant
sa ito bagong tungkulin.
Tulad ng da , narito kami upang tumulong. Para sa mga katanungan o alalahanin, c 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
suriin nang madalas ang oewd.org/covid19 para sa mga mapagkukunan .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Negosyo
ANUNSYO:
REOPENING HEALTH GUIDANCE * BAGO / Nai-UPDATE *
Ang SF Department of Public Health (DPH) ay nag- update ng mga direk ba sa kalusugan at mga dokumento sa patnubay
upang maipakita ang muling pagbubukas ng mga pagbabago na nagsimula ngayon . Dapat basahin ng mga negosyo at
kilalanin ang kanilang industriya upang matukoy kung kinakailangan ang mga pagbabago sa operasyon al upang sumunod
sa mga kinakailangan sa order ng kalusugan.
Paano i-navigate ang mga mapagkukunan sa ibaba:
1. Lahat ng mga negosyo ay dapat suriin ang mga Negosyo Ak bidad at Opera ons Table (BCAT) , kasama ang mga
direk ba / guidance link sa ibaba , para sa mga pagbabago sa inyong industriya pagda ng ng Enero 27, 202 1 .
2. Kung may ay isang bagong o na-update direc ve kalusugan para sa inyong industriya, tandaan na maaari ring
maging isang pag-update d Kalusugan at Kaligtasan plano, na kung saan ay kasama bilang "Exhibit B" sa direc ve
kalusugan.
3. Lahat ng mga negosyo ay DAPAT makumpleto, mag-post sa onsite, at sundin ang * bagong * Social Distancing
Protocol ( Appendix A ).
4. Dapat suriin ng lahat ng negosyo ang Appendix C-1 upang matukoy kung ang iyong industriya ay mayroong
anumang mga karagdagang kinakailangan upang mapatakbo ang e .
Ang mga sumusunod na mapagkukunan at dokumento ay na-update noong 1/27/21:
Talahanayan ng Mga Kapasidad at Mga Ak bidad sa Negosyo ( BCAT ) :
Ang Health Oﬃcer iniutos pagsuspinde o paghihigpit sa mga limitasyon ng kapasidad ng mga gawain tulad ng ipinapakita
sa ika ay mesa . Ang mga nasuspinde o pinaghihigpitang negosyo ay maaari pa ring makisali sa Minimum na Pangunahing
Mga Operasyon na nukoy sa Order ng Kalusugan. Ang mga suspensyon o paghihigpit na ito ay nagbabago sa anumang

nauugnay na mga order, direk ba, o patnubay. Ang lahat ng mga naapektuhang negosyo ay dapat sumunod sa mga
bagong limitasyong ito at dapat ay patuloy na subaybayan at sundin ang lahat ng naaangkop na Mga Order at Direksyon
sa Pangkalusugan . Makipag-ugnay sa OSB kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagbibigay kahulugan sa
mga kinakailangan para sa iyong negosyo.
Mga Order sa Kalusugan at Direk ba :
Shelter-in-Place Health Order C19-07s | Buod ng Mga Pagbabago sa C19-07
Apendiks A : Protocol sa Pagkalayo ng Sosyal
Apendiks C-1 : Mga Karagdagang Negosyo na Pinapayagan na Gumawa
Apendiks C-2 : Pinapayagan ang Mga Karagdagang Gawain
Na-update din kamakailan:
A achment A-1: Form ng Pag-screen ng Personnel (1/20)
A achment A-2: Form ng Pag-screen para sa Non-Personnel (1/20)
Mga Direksyon sa Kalusugan at Patnubay sa industriya
Consumer-Nakaharap Mga Negosyo
Retail , In-store : Direc ve-2020-17
Mga Tip at FAQ para sa Mga Negosyo sa Negosyo na Nag-aalok ng In-Store Shopping o Mga Serbisyo Sa panahon
ng COVID-19
Ang Mga Tindahan ng Tingi c apacity l ay gumagaya ng hanggang sa 25% ; Nag- iimbak ng standalone g
rocer y ang mga limitasyon sa kapasidad hanggang sa 50%.
Paghaha d sa sarili ng maramihang mga pagkain na pinapayagan na may mga paghihigpit .
Ang mga signage ng ben lasyon ay dapat na nai-post kasama ang bagong kinakailangan sa Breakroom .
Bagong gabay para sa ligtas na paggamit ng Bulk Bins .
Ang panlabas na ngi ay hinihimok sa loob ng bahay .
Mga Kumpanya sa Pagkakain : Direk ba-2020-16
Pansamantalang Patnubay: Kumakain sa Panahon ng COVID - 19 Pandemya - Panloob at Panlabas
Mga pagbabago sa Panlabas na Pagkain:
Limitado sa bawat talahanayan ang maximum na 6 na tao mula sa 2 sambahayan.
Ang mga mesa ay dapat na may puwang na hindi kukulangin sa anim na talampakan sa pagitan ng
mga nakaupong patron; walang hadlang kapalit ng anim na talampakan ang distansya.
Ang mga matatanda, ang may mga panganib sa kalusugan, at mga miyembro ng kanilang
sambahayan ay hinimok na huwag lumahok sa panlabas na kainan.
Personal na Serbisyo , Panloob: Direk ba-2020-30
Patnubay: Tip Sheet para sa Pagpapatakbo sa Loob: Mga Personal na Serbisyo
Limitasyon sa Kapasidad ng Personal na Mga Serbisyo hanggang sa 25%.
Ang mga tauhan at customer ay dapat na magsuot ng isang Covering ng Mukha sa lahat ng oras.
Ang mga serbisyong hindi maalok nang walang pag-aalis ng Mga Cover ng Mukha ay kasalukuyang
ipinagbabawal .
Ipatupad ang Metering System upang ipatupad ang Mga Limitasyon sa Kapasidad.
Ang mga signage ng ben lasyon ay dapat na nai-post kasama ang bagong kinakailangan sa Breakroom .
Personal na Serbisyo , Panlabas: Direk ba-2020-23
Patnubay: Tip Sheet para sa Pagpapatakbo sa Labas: Personal na Mga Serbisyo
Ang mga tauhan at customer ay dapat na magsuot ng isang Covering ng Mukha sa lahat ng oras.
Ang mga serbisyong hindi maalok nang walang pag-aalis ng Mga Cover ng Mukha ay kasalukuyang
ipinagbabawal .
Ang operasyon sa labas ay hinihimok sa loob ng bahay .
Mga Groceries, Parmasya at Merkado ng Mga Magsasaka: Direc ve-2020-07
Mga Tip at FAQ para sa Mga Negosyo sa Negosyo na Nag-aalok ng In-Store Shopping o Mga Serbisyo Sa panahon
ng COVID-19
Mga bagong kinakailangan para sa signage, ben lasyon at pagsukat .
Bagong gabay para sa ligtas na paggamit ng Bulk Bins .
Mga Pasilidad ng Hotel at Lodging: Direc ve-2020-29

Mga Tip para sa Mana li sa Mga Pasilidad sa Pag-tuluyan Sa panahon ng COVID-19
Ang mga pasilidad sa panunuluyan ay maaaring tumanggap ng mga pagpapareserba mula sa loob ng 10
Bay Area na mga county para sa hindi kinakailangang paglalakbay.
Ang mga pasilidad sa panunuluyan ay maaaring tumanggap ng mga pagpapareserba mula sa labas ng mga
lalawigan ng 10 Bay Area basta (1) ang pagpapareserba ay higit sa 10 araw (2) ang mga taong manana li
sa pasilidad sa panunuluyan ay makakaparan yahan sa unang 10 araw na iyon.
Pinapayagan ang mga panlabas na pool at panlabas na kainan (Tingnan ang kainan).
Walang Panloob na Kainan, Mga Panloob na Panloob, Mga Panloob na Pool, Mga Silid ng Kumperensya,
Mga Sentro ng Negosyo, Mga Pook ng Lounge at iba pang mga lugar sa Panloob na Pag pon.
Ang mga signage ng ben lasyon ay dapat na nai-post kasama ang bagong kinakailangan sa Breakroom.
Mga Panloob na Museo, Zoo, at Aquarium: Direc ve-2020-32
Mga pagbabago sa pagpapatakbo sa labas :
Sa naaprubahang plano, pinapayagan ang Mga Museo sa Labas, Walang Limitasyon sa Kapasidad.
Sa naaprubahang plano, pinapayagan ang Mga Panlabas na Zoo, Limitasyon ng Capacity hanggang sa 50%.
Mga pag pon
Mga Panlabas na Pag pon: Direk ba-2020-19
Mga Tip at FAQ para sa Pag pon
Pinakamahusay na Mga Kasanayan para sa Mga Kalahok at Host na kasangkot sa Mga Panlabas na Pag
Mga Pag pon sa Pagmamaneho : Direk ba 2020-28c
Mga Tip at FAQ para sa Pag pon
Pinakamahusay na Mga Kasanayan para sa Mga Kalahok at Host na kasangkot sa Mga Panlabas na Pag

pon
pon

Fitness at Mga Ak bidad
Mga Gym / Fitness, Panloob (Pinaghihigpitan): Direk ba 2020-31
Pansamantalang Patnubay: Mga Gym, at Fitness Center (Panloob at Panlabas)
Ang mga signage ng ben lasyon ay dapat na nai-post kasama ang bagong kinakailangan sa Breakroom.
Ang Indoor One on One na personal na pagsasanay lamang ang pinapayagan. Kung hindi man, ang Indoor
Gyms o Fitness ay nasuspinde hanggang sa karagdagang abiso.
Mga Gym / Fitness, Panlabas: Direk ba 2020-27
Pansamantalang Patnubay: Mga Gym, at Fitness Center (Panloob at Panlabas)
Panlabas Gym pinapayagan, n o limitasyon kapasidad, panlipunan distancing ay kinakailangan.
Mga klase sa Panlabas na Fitness Limitasyon hanggang sa 25 katao.
Tennis, Pickleball, at Golf: Direc ve-2020-15
Mga Limitasyon sa Kapasidad sa Golf hanggang sa 4 na tao, 1 Golfer bawat Golf Cart na may mga beses na
katangan nang hindi nagagalit kahit 10 minuto.
Limitasyon sa Kapasidad sa Tennis hanggang sa 4 na tao, doble sa w / 1 sambahayan bawat koponan.
Mga Limitasyon sa Kapasidad ng Pickleball hanggang sa 2 tao (walang asawa lamang) mula sa iba't ibang mga
sambahayan.
Mga Palaruan at Sentro ng Aliwan sa Pamilya: Appendix C-1
Ang Mga Panlabas na Skate Park, Panlabas na Roller at Ice Rinks Limitasyon hanggang sa 25%.
Mga Panlabas na Palaruan, Panlabas na Ba ng Cages at Pinapayagan ang Panlabas na Mini-Golf
Mga Paaralan at Edukasyon
Muling pagbubukas ng Mga Paaralang TK-12 para sa In-Person, On-Site na Tagubilin: Paunang Gabay para sa 2020-2021
DISTRITO 10 MALIIT NA NEGOSYO REVOLVING LOAN FUND * BAGO *
Paggawa Solu ons , i n pakikipagsosyo sa Renaissance Entrepreneurship Center, ay may inilunsad ng isang bagong
pautang pondo upang magha d ng San Francisco District 10. Para sa mga negosyo sa Bayview Hunters Point at iba pang
mga D10 mga kapitbahayan, ang Fund ay magbibigay ng microloans ng $ 5,000 hanggang $ 50,000 na may 5% ﬁxed
interest rate para sa 3 hanggang 5- taong termino. Ang pagpopondo ay ginawang posible ng D10 Implementa on
Commi ee. Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa isang rolling basis. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.
Maaaring gawin ng maliliit na negosyo ang unang hakbang sa pag-apply sa pamamagitan ng pagpunan ng form na
Paunang Pag-apply .

CA SMALL BUSINESS COVID-19 RELIEF GRANTS - ROUND 2 OPENS FEB. 2
Ang Round 2 ay magbubukas para sa mga aplikasyon sa Peb 2 hanggang Pebrero 8. Kung nag-apply ka para sa Round 1,
ang mga abiso sa pag-apruba ay paikot-ikot sa Enero 15 - Enero 22, 2021. Ang sinumang mga aplikante na hindi iginawad
sa Round 1, ngunit karapat-dapat, ay awtoma kong isinasaalang-alang para sa ikalawang pag-ikot; hindi mo kailangang
mag-apply muli. Nag-aalok ang programang Estado ng microgrants mula $ 5,000 hanggang $ 25,000 sa mga
kwalipikadong maliliit na negosyo at nonproﬁt. Ang programa ay pinamamahalaan ng CA Oﬃce of Small Business
Advocate and Lendistry , isang nagpapahiram sa pamayanan na may kakayahan sa tech. Suriin ang mga mapagkukunang
ito upang maghanda para sa Round 2 : mga p sa applica on , mga on-demand na video (sa maraming wika), mga gabay
sa applica on , at mga FAQ .
Bisitahin ang CAReliefGrant.com para sa buong detalye. Para sa tulong na mailapat, makipag-ugnay sa isang lokal na
samahan ng kasosyo .
MGA PAALALA SA VACCINATION SIGN-UP
Kung naka ra ka o nagtatrabaho sa San Francisco, mag-sign up upang makatanggap ng mga abiso sa bakuna. Lumikha
ang Lungsod ng isang webpage para sa mga taong naka ra at nagtatrabaho sa San Francisco upang ipasok ang kanilang
impormasyon at maabisuhan kapag sila ay karapat-dapat na mabakunahan. Pag-sign up para sa abiso sa bakuna sa sf.gov/
Vaccineno fy . Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bakuna sa COVID-19 sa SF.
ANO ANG KINAKAILANGAN NG IYONG MALALING NEGOSYO UPANG MAKABUHAY?

Kung hindi mo pa nagagawa ito, mangyaring punan ang Maliit na Negosyo COVID-19 Impact Survey. Ang San Francisco
Small Business Commission ay nakikipagsosyo sa mga ekonomista mula sa San Francisco State University upang higit na
maunawaan kung ano ang kailangan ng maliliit na negosyo sa San Francisco upang makagaling mula sa pandemya, at
muling maitayo para sa pangmatagalang. Inaasahan namin na lalahok ka at mbangin ang iyong mga karanasan upang
ma yak na ang mga lokal na gumagawa ng desisyon ay maaaring mabilang ang iyong mga pangangailangan sa kanilang
adbokasiya. Ang survey ay tumatagal ng 10 minuto upang makumpleto ang survey. Ang lahat ng mga tugon ay
panana lihing kumpidensyal.
Mag-click dito upang simulan ang survey. Magagamit din ang mga bersyon sa Espanyol, Intsik, Arabe, Koreano, Hapon,
Ruso, Filipino, o Vietnamese.
WEBINARS:
COVID-19 Programa ng Grant ng Pag-ikot 2 at mga programa para sa relief para sa maliit na negosyo sa CA Maramihang mga petsa
Sumali sa Small Business Majority para sa isang pangkalahatang-ideya ng California Small Business COVID-19 Relief Grant
Program at mga pag-update sa negosyo ng Estado at Pederal.
Peb. 1 ng 1PM | Peb 2 ng 10AM | Peb 3 ng 1pm | Peb 4 ng 1PM | Peb 5 ng 1PM | Peb 8 ng 1PM
st

rd

COVID-19 Rapid Response Webinars - 1 & 3 Martes ng bawat buwan ng 2:00 PM
Ang Opisina ng Economic and Workforce Development (OEWD) ng San Francisco ay nag-aalok ng mga sesyon ng
impormasyon sa virtual upang suportahan ang mga negosyo at manggagawa na naapektuhan ng COVID-19. Webinar ay
st

rd

gaganapin sa 1 at 3 Martes ng bawat buwan. Magrehistro para sa isang session h e re .

MALIIT NA PAMAMAGITAN NG NEGOSYO
Suriin ang webpage ng OEWD dito para sa patuloy na pag-update. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa suporta para
sa mga maliliit na negosyo sa San Francisco ay magagamit sa blog ng Mayor dito .
GRANTS AND LOANS
PROGRAMA NG PANGANGalaga NG PAYCHEK - BUKSAN
Binuksan muli ng SBA ang Paycheck Protec on Program (PPP) para sa mga bagong manghiram at ilang mga umiiral na
nangungutang sa PPP. $ 284 Bilyon ang naidagdag sa PPP, nagpapalawak ng pagiging karapat-dapat, nagdaragdag ng
kakayahang umangkop, sumasaklaw sa mga karagdagang gastos, ginagawang mas madali ang pagpapatawad ng utang, at
pinapayagan ang mga da ng tatanggap ng PPP na makakuha ng pangalawang pautang sa PPP. Para sa higit pa sa mga
bagong detalye ng pautang, at mga nagbibigay ng tulong na panteknikal na batay sa SF na makakatulong, mag- click dito .
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PPP, bisitahin ang sba.gov/ ppp .
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 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 - BUKSAN ; Ang deadline ng aplikasyon 1/31
Reimbursement 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, pagmamay-ari ng minorya na nagmamay-ari ng mga
layunin sa equity ng Lungsod, kasama 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 .
Mga Pagbibigay ng SF na Pagbibigay ng $ 5k - $ 20k * BUKAS SA HABANG *
Nagbibigay ang San Francisco ng $ 5k hanggang $ 20k upang patatagin ang mga maliliit na operasyon ng negosyo.
Susuportahan ng programang ito ang maliliit na negosyong pinamamahalaan ng mga taong may kulay, kababaihan,
matagal nang negosyo, ang mga pinakaapektuhan ng mga order ng Stay-at-Home, at ang mga na ibinukod mula o kung
hindi man ma-access ang mga programang pang-estado at federal. Ang program na ito ay nasa pag-unlad at inaasahang
ilulunsad sa Pebrero. Suriin ang pahina ng OEWD para sa mga update.

ADD'L RESOURCES
Libreng PPE para sa Mga Negosyo at Hindi Kita
Ang mga negosyo sa San Francisco ay maaaring humiling ng mga kalasag sa mukha at hand sani zer sa pamamagitan ng
COVID-19 Command Center ng Lungsod sa pamamagitan ng pagpunan sa Google Form na ito . 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 Business Program - $ 500 Rebate Maka pid ng pera habang ikaw ay berde! Sumali sa San Francisco Green
Business Program at kumita ng hanggang $ 500 na rebates para sa mga item tulad ng LED lights, ENERGY STAR®
appliances, compostable o reusable to-go ware, mas ligtas na paglilinis at pagdidisimpekta ng mga produkto, at marami

pa. Upang maging karapat-dapat, dapat kumpletuhin ng mga negosyo ang unang baitang ng pagkilala sa Green Business
Program. Mag-sign up ngayon - magagamit ang mga rebate sa unang duma ng, unang batayan sa paghaha d habang
tatagal ang mga pondo. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa kevin.kumataka@sfgov.org .
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 .
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.
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 .

