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Kính gửi R eader,
 
Hôm nay , San Francisco đã mở cửa trở lại một số doanh nghiệp và hoạt động được phép ở cấp màu �m, với các biện
pháp bảo vệ bổ sung cụ thể để hạn chế sự lây lan của vi rút. Trong trường hợp bạn bị mất nó, r Eview e-news hôm thứ Hai
cho một bản tóm tắt về việc công bố mở lại, và đọc trên cho đơn đặt hàng sức khỏe thích hợp và cập nhật chỉ thị cho các
doanh nghiệp . 
 
Xin chúc mừng , Giám đốc Torres ! Chúng tôi muốn mất một chút thời gian để nhìn nhận và chúc mừng Giám đốc Joaquin
Torres của Văn phòng Kinh tế và lực lượng lao động Phát triển ment (OEWD) cho được bổ nhiệm ngày hôm qua bởi Thị
trưởng Giống là thành phố �ếp theo thẩm - Recorder . Thông qua sự lãnh đạo của Giám đốc Torres, OEWD đã có những
đóng góp đáng kể vào sự ổn định và tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thành phố , đặc biệt là những người
thuộc nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Chúng tôi biết rằng anh ấy sẽ �ếp tục là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và một công
chức tận tụy trong vai trò mới này .
 
Như mọi khi, chúng tôi ở đây để trợ giúp. Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện
thoại (415) 554-6134 hoặc gửi email tới sfosb@sfgov.org . Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên kiểm
tra oewd.org/covid19 để biết các tài nguyên . 
 
Đoàn kết,
 
Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
 

THÔNG BÁO:
 
HƯỚNG DẪN SỨC KHỎE REOPENING * MỚI / CẬP NHẬT *
Bộ Y tế Công cộng SF (DPH) đã cập nhật các chỉ thị và tài liệu hướng dẫn về sức khỏe để phản ánh những thay đổi mở cửa
trở lại có hiệu lực từ hôm nay . Các doanh nghiệp nên đọc và xác định ngành của họ để xác định xem liệu các thay đổi
hoạt động có bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của lệnh y tế hay không.
 
Cách điều hướng các tài nguyên bên dưới:

1. Tất cả các doanh nghiệp nên xem lại Bảng Hoạt động và Hoạt động Kinh doanh (BCAT) , cùng với các chỉ thị / liên
kết hướng dẫn bên dưới , để biết những thay đổi đối với ngành của bạn kể từ ngày 27 tháng 1 năm 202 1 .

2. Nếu có là một mới hoặc chỉ sức khỏe được cập nhật cho ngành của bạn, lưu ý rằng có thể cũng là một bản cập
nhật d Sức khỏe và An toàn kế hoạch, được bao gồm như là “Phụ lục B” trong chỉ thị sức khỏe.

3. Tất cả các doanh nghiệp PHẢI hoàn thành, đăng tại chỗ và tuân theo Giao thức Tạo Khoảng cách Xã hội * mới * (
Phụ lục A ).

4. Tất cả các doanh nghiệp nên xem lại Phụ lục C-1 để xác định xem ngành của bạn có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào
đối với hoạt động không e .
 

Các nguồn và tài liệu sau được cập nhật vào ngày 27/01/21:
 
Bảng Năng lực và Hoạt động Kinh doanh ( BCAT ) :
Cán bộ y tế đã ra lệnh đình chỉ hoặc hạn chế về giới hạn năng lực của các hoạt động như thể hiện trong ngày là bảng . Các
doanh nghiệp bị đình chỉ hoặc bị hạn chế vẫn có thể tham gia vào Các Hoạt động Cơ bản Tối thiểu như được định nghĩa
trong Lệnh Sức khỏe. Những lệnh đình chỉ hoặc hạn chế này sửa đổi mọi lệnh, chỉ thị hoặc hướng dẫn liên quan. Tất cả
các doanh nghiệp bị ảnh hưởng phải tuân thủ các giới hạn mới này và nếu không thì phải �ếp tục theo dõi và tuân thủ tất

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/cc3605e385/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-appoint-joaqu%25C3%25ADn-torres-assessor-recorder
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf


cả các Chỉ thị và Lệnh Y tế hiện hành . Liên hệ với OSB nếu bạn có thắc mắc về việc giải thích các yêu cầu cho doanh
nghiệp của bạn.
 
Lệnh và Chỉ thị Y tế :
 
Lệnh Y Tế Tận Nơi C19-07s | Tóm tắt các thay đổi đối với C19-07  
Phụ lục A : Giao thức cân bằng xã hội
Phụ lục C-1 : Các Doanh nghiệp Bổ sung Được phép Hoạt động
Phụ lục C-2 : Các hoạt động bổ sung được phép
Cũng được cập nhật gần đây: 
Đính kèm A-1:   Biểu mẫu sàng lọc nhân sự (1/20)
Đính kèm A-2: Biểu mẫu sàng lọc cho người không phải là nhân sự (1/20)
 
Chỉ thị Y tế và Hướng dẫn Ngành 
 
Doanh nghiệp hướng tới người �êu dùng 
Bán lẻ , tại cửa hàng : Chỉ thị-2020-17

Mẹo và Câu hỏi thường gặp dành cho Doanh nghiệp Bán lẻ Cung cấp Dịch vụ hoặc Mua sắm Tại Cửa hàng Trong
COVID-19

Cửa hàng bán lẻ c apacity l imits lên đến 25% ; G rocer độc lập y lưu trữ giới hạn dung lượng lên đến 50%.
Thức ăn tự phục vụ số lượng lớn được phép với những hạn chế .
Biển báo thông gió phải được dán bao gồm cả yêu cầu về Phòng tắm mới .
Hướng dẫn mới để sử dụng Thùng số lượng lớn một cách an toàn .
Bán lẻ ngoài trời được khuyến khích hơn trong nhà .

Cơ sở ăn uống: Chỉ thị-2020-16
Hướng dẫn tạm thời: Ăn uống trong Đại dịch COVID - 19 - Trong nhà và Ngoài trời

Các thay đổi về Ăn uống ngoài trời:
Mỗi bàn giới hạn tối đa 6 người từ 2 hộ gia đình.
Các bàn phải được đặt cách nhau ít nhất sáu feet giữa những khách hàng đã ngồi; không có rào
cản thay vì khoảng cách sáu feet.
Người lớn tuổi, những người có nguy cơ về sức khỏe và các thành viên trong gia đình của họ
khuyến cáo không tham gia ăn uống ngoài trời.

Dịch vụ Cá nhân , Trong nhà: Chỉ thị-2020-30
Hướng dẫn: Bảng Mẹo để Vận hành Trong nhà: Dịch vụ Cá nhân

Dịch vụ Cá nhân Giới hạn Năng lực lên đến 25%.
Nhân viên và khách hàng phải luôn đeo Che mặt.
Các dịch vụ không thể được cung cấp nếu không gỡ bỏ Che phủ khuôn mặt hiện đang bị cấm .
Triển khai Hệ thống đo lường để thực thi Giới hạn năng lực.
Biển báo thông gió phải được dán bao gồm cả yêu cầu về Phòng tắm mới .

Dịch vụ cá nhân , ngoài trời: Chỉ thị-2020-23
Hướng dẫn: Bảng Mẹo để Hoạt động Ngoài trời: Dịch vụ Cá nhân

Nhân viên và khách hàng phải luôn đeo Che mặt.
Các dịch vụ không thể được cung cấp nếu không gỡ bỏ Che phủ khuôn mặt hiện đang bị cấm .
Hoạt động ngoài trời được khuyến khích hơn trong nhà .

Cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và chợ nông sản: Chỉ thị-2020-07
Mẹo và Câu hỏi thường gặp dành cho Doanh nghiệp Bán lẻ Cung cấp Dịch vụ hoặc Mua sắm Tại Cửa hàng Trong
COVID-19

Các yêu cầu mới về biển báo, thông gió và đo sáng .
Hướng dẫn mới để sử dụng Thùng số lượng lớn một cách an toàn .

Khách sạn và Cơ sở lưu trú: Chỉ thị-2020-29
Mẹo lưu trú trong các cơ sở lưu trú trong thời gian COVID-19

Các cơ sở lưu trú có thể chấp nhận đặt phòng từ bên trong 10 quận của Vùng Vịnh cho những chuyến du
lịch không cần thiết.
Cơ sở lưu trú có thể chấp nhận đặt phòng từ bên ngoài 10 quận của Vùng Vịnh miễn là (1) đặt phòng trên
10 ngày (2) những người lưu trú tại cơ sở lưu trú sẽ bị cách ly trong 10 ngày đầu �ên.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/directives
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/healthorders
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Summary-of-Changes.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C2-Additional-Activities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Personnel-Screening-Attachment-A-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Non-Personnel-Screening-Attachment-A-2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-17-Instore-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-Tips-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-16-Dining.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-Guidance-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-30-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-30-Tips-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-23-Personal-Services-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-23-Guidance-Outdoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-07-Groceries-Pharmacies-Farmers-Markets.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-Tips-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-29-Lodging-Facilities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Tips-Lodging.pdf


Cho phép Hồ bơi Ngoài trời và Ăn uống Ngoài trời (Xem phần Ăn uống).
Không dùng bữa trong nhà, phòng tập thể dục trong nhà, bể bơi trong nhà, phòng hội nghị, trung tâm
thương mại, khu vực �ếp khách và các địa điểm tụ tập trong nhà khác.
Biển báo thông gió phải được dán bao gồm cả yêu cầu về Phòng tắm mới.

Bảo tàng, Sở thú và Bể cá trong nhà: Chỉ thị-2020-32
Những thay đổi đối với hoạt động ngoài trời :

Với kế hoạch đã được phê duyệt, được phép sử dụng Bảo tàng ngoài trời, Không giới hạn sức chứa.
Với kế hoạch đã được phê duyệt, cho phép Sở thú ngoài trời, Giới hạn sức chứa lên đến 50%.

 
Thu thập
Thu thập ngoài trời: Chỉ thị-2020-19

Mẹo và Câu hỏi thường gặp để Thu thập
Các phương pháp hay nhất dành cho người tham gia và người dẫn chương trình tham gia vào các cuộc tụ họp
ngoài trời

Drive-in Gatherings: Chỉ thị 2020-28c
Mẹo và Câu hỏi thường gặp để Thu thập
Các phương pháp hay nhất dành cho người tham gia và người dẫn chương trình tham gia vào các cuộc tụ họp
ngoài trời

 
Thể dục và Hoạt động
Phòng tập thể dục / Thể hình, Trong nhà (Hạn chế): Chỉ thị 2020-31

Hướng dẫn tạm thời: Phòng tập thể dục và Trung tâm thể dục (Trong nhà và Ngoài trời)
Biển báo thông gió phải được dán bao gồm cả yêu cầu về Phòng tắm mới.
Chỉ cho phép đào tạo cá nhân Trong nhà Một kèm Một. Nếu không, Phòng tập thể dục hoặc Phòng tập
thể dục Trong nhà sẽ bị tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới. 

Phòng tập thể dục / Thể dục, Ngoài trời: Chỉ thị 2020-27
Hướng dẫn tạm thời: Phòng tập thể dục và Trung tâm thể dục (Trong nhà và Ngoài trời)

Phòng tập thể dục ngoài trời được phép, không giới hạn sức chứa, bắt buộc phải cách xa xã hội.
Các lớp thể dục ngoài trời Giới hạn sức chứa lên đến 25 người.

Quần vợt, Bóng ném và Chơi gôn: Chỉ thị-2020-15
Sức chứa Chơi gôn Giới hạn tối đa 4 người, 1 gôn thủ trên mỗi Xe gôn với thời gian phát bóng so le ít nhất 10
phút.
Sức chứa Quần vợt Giới hạn tối đa 4 người, nhân đôi với 1 hộ gia đình mỗi đội.
Sức chứa Pickleball Giới hạn tối đa 2 người (chỉ dành cho người độc thân) từ các hộ gia đình khác nhau.

Sân chơi và Trung tâm Giải trí Gia đình: Phụ lục C-1
Công viên Trượt băng Ngoài trời, Xe lăn Ngoài trời và Sân trượt Băng Giới hạn tối đa 25%.
Sân chơi ngoài trời, Lồng đánh bóng ngoài trời & Sân gôn mini ngoài trời cho phép

 
Trường học và giáo dục
Mở lại Trường TK-12 cho Hướng dẫn Trực �ếp, Tại chỗ: Hướng dẫn Sơ bộ cho giai đoạn 2020-2021
 
QUẬN 10 DOANH NGHIỆP NHỎ QUAY LẠI QUỸ VAY * MỚI *
Giải pháp làm việc , i n phối hợp với Trung tâm Doanh nhân Renaissance, đã đưa ra một quỹ cho vay mới để phục vụ
Quận 10. San Francisco Đối với các doanh nghiệp trong Bayview Hunters Point và khu dân cư D10 khác, Quỹ sẽ cung cấp
các khoản vay nhỏ của $ 5,000 đến $ 50,000 với 5% lãi suất cố định cho các kỳ hạn từ 3 đến 5 năm. Việc tài trợ được thực
hiện bởi Ủy ban Thực hiện D10. Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận trên cơ sở cuốn chiếu. Bấm vào đây để biết thêm thông
�n. Các doanh nghiệp nhỏ có thể thực hiện bước đầu �ên trong việc đăng ký bằng cách điền vào  mẫu Đơn đăng ký trước
.
 
CA NHỎ DOANH NGHIỆP COVID-19 VÒNG TRÒN ĐÁNH GIÁ - VÒNG 2 MỞ FEB. 2
Vòng 2 sẽ mở cho các đơn đăng ký vào ngày 2 tháng 2 cho đến ngày 8 tháng 2. Nếu bạn đã đăng ký cho Vòng 1, thông
báo phê duyệt sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2021. Bất kỳ ứng viên nào không được trao giải
trong Vòng 1, nhưng đủ điều kiện, sẽ được tự động xét vào vòng hai; bạn không cần phải đăng ký lại. Chương trình của
Tiểu bang này cung cấp các chương trình vi mô từ $ 5,000 đến $ 25,000 cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi
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nhuận đủ điều kiện. Chương trình được quản lý bởi CA Office of Small Business Advocate and Lendistry , một tổ chức cho
vay cộng đồng hỗ trợ công nghệ. Kiểm tra các r esources để chuẩn bị cho Vòng 2 : lời khuyên ứng dụng , video theo yêu
cầu (bằng nhiều ngôn ngữ), hướng dẫn ứng dụng , và Câu Hỏi Thường Gặp .
 
Truy cập CAReliefGrant.com để biết đầy đủ chi �ết. Để được trợ giúp đăng ký, hãy liên hệ với một tổ chức đối tác địa
phương . 
 
THÔNG BÁO VACCINATION ĐĂNG KÝ
Nếu bạn sống hoặc làm việc ở San Francisco, hãy đăng ký để nhận thông báo về vắc xin. Thành phố đã tạo một trang
web để những người sống và làm việc ở San Francisco nhập thông �n của họ và được thông báo khi họ đủ điều kiện được
�êm chủng. Đăng ký nhận thông báo về vắc xin tại sf.gov/ vaccineno�fy . Bấm vào đây để biết thêm thông �n về vắc-xin
COVID-19 ở SF.
 
DOANH NGHIỆP NHỎ CỦA BẠN CẦN GÌ TRONG ĐẶT HÀNG ĐỂ KHẢO SÁT?

Nếu bạn chưa làm như vậy, vui lòng điền vào Bản khảo sát tác động COVID-19 của doanh nghiệp nhỏ. Ủy ban Doanh
nghiệp nhỏ San Francisco đang hợp tác với các nhà kinh tế từ Đại học Bang San Francisco để hiểu rõ hơn những gì các
doanh nghiệp nhỏ San Francisco cần để phục hồi sau đại dịch và xây dựng lại trong dài hạn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ
tham gia và cân nhắc kinh nghiệm của mình để đảm bảo rằng những người ra quyết định ở địa phương có thể định lượng
nhu cầu của bạn trong quá trình vận động của họ. Khảo sát mất 10 phút để hoàn thành khảo sát. Tất cả các câu trả lời sẽ
được giữ bí mật.
 
Nhấn vào đây để bắt đầu cuộc khảo sát. Các phiên bản cũng có sẵn bằng �ếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ả Rập, Hàn
Quốc, Nhật Bản, Nga, Philippines hoặc Việt Nam.

HỘI THẢO:
Chương trình trợ cấp COVID-19 Vòng 2 và các chương trình cứu trợ cho doanh nghiệp nhỏ CA - Nhiều ngày
Tham gia Small Business Majority để biết tổng quan về Chương trình Trợ cấp Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ COVID-19 của
California và các cập nhật về kinh doanh của Tiểu bang và Liên bang.
Ngày 1 tháng 2 lúc 1 giờ chiều | 2 tháng 2 lúc 10AM | 3 tháng 2 lúc 1 giờ chiều | 4 tháng 2 lúc 1PM | Ngày 5 tháng 2 lúc 1
giờ chiều | Ngày 8 tháng 2 lúc 1 giờ chiều
 

COVID-19 Rapid Response Hội thảo trên web - 1 
st 

& 3 
thứ 

thứ ba của mỗi tháng lúc 2:00 PM 
Văn phòng San Francisco của phát triển kinh tế và lực lượng lao động (OEWD) đang cung cấp phiên thông �n ảo để hỗ trợ

doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Hội thảo trên web được tổ chức vào ngày 1 
st 

và 3 
rd 

thứ ba
của mỗi tháng. Đăng ký một buổi h e re .
 
NGUỒN LỰC KINH DOANH NHỎ
Kiểm tra trang web của OEWD tại đây để biết các cập nhật liên tục. Thông �n thêm về hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ ở
San Francisco có trên blog của Thị trưởng tại đây . 
 
CHO VAY VÀ CHO VAY
 
CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ PAYCHECK - MỞ
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SBA đã mở lại Chương trình Bảo vệ Khoản lương (PPP) cho những người đi vay mới và một số người đi vay PPP hiện có.
284 tỷ đô la đã được thêm vào PPP, mở rộng �nh đủ điều kiện, tăng �nh linh hoạt, trang trải các chi phí bổ sung, giúp việc
xóa nợ dễ dàng hơn và cho phép các bên nhận PPP trước đó nhận được khoản vay PPP thứ hai. Để biết thêm về chi �ết
khoản vay mới và các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dựa trên SF có thể trợ giúp, hãy nhấp vào đây . Để biết thêm thông �n
về PPP, hãy truy cập sba.gov/ ppp .
 
Quỹ Tái thiết California - MỞ Các khoản cho vay được cung cấp bởi các tổ chức 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
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. 
 
 
SF Shines for Re Mở cửa - OPEN Các doanh nghiệp 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 cổ phần cho Không gian chia sẻ - MỞ ; Hạn nộp hồ sơ 1/31 
Hoàn trả cho doanh nghiệp các chi phí liên quan đến việc xây dựng và vận hành các địa điểm 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 ở các khu văn hóa lâu đời hoặc phục vụ một nhóm khách hàng thiểu số phần lớn. Tìm hiểu thêm tại đây . 
 
SF Khoản tài trợ cứu trợ trị giá $ 5k - $ 20k * SẮP MỞ *
San Francisco tài trợ từ $ 5k đến $ 20k để ổn định hoạt động kinh doanh nhỏ. Chương trình này sẽ hỗ trợ các doanh
nghiệp nhỏ do người da màu, phụ nữ, các doanh nghiệp lâu đời điều hành, những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất
bởi lệnh Ở nhà và những doanh nghiệp bị loại khỏi hoặc không thể �ếp cận các chương trình của �ểu bang và liên bang.
Chương trình này đang được phát triển và dự kiến   ra mắt vào tháng Hai. Kiểm tra trang của OEWD để cập nhật. 
 
 
THÊM NGUỒN LỰC
 
PPE miễn phí cho các doanh nghiệp & tổ chức phi lợi nhuận
Các doanh nghiệp ở San Francisco có thể yêu cầu tấm che mặt và nước rửa tay thông qua Trung tâm Chỉ huy COVID-19
của Thành phố bằng cách điền vào Biểu mẫu Google này . Giao hàng chỉ được cung cấp cho các đơn đặt hàng lớn, thường
là một pallet trở lên. Liên hệ với covidppe@sfgov.org nếu có câu hỏi.   
 
Chương trình Doanh nghiệp Xanh của SF - Khoản �ền hoàn lại $ 500 Tiết kiệm �ền khi bạn hoạt động trong môi trường
xanh! Tham gia Chương trình Doanh nghiệp Xanh San Francisco và kiếm được khoản giảm giá lên đến $ 500 cho các mặt
hàng như đèn LED, thiết bị ENERGY STAR®, đồ dùng để mang đi có thể phân hủy hoặc tái sử dụng, các sản phẩm làm sạch
và khử trùng an toàn hơn, v.v. Để đủ điều kiện, các doanh nghiệp phải hoàn thành cấp công nhận đầu �ên trong Chương
trình Doanh nghiệp Xanh. Đăng ký ngay hôm nay - các khoản giảm giá có sẵn trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước
trong thời gian còn �ền. Để biết thêm thông �n, hãy gửi email tới kevin.kumataka@sfgov.org .  

  
 
Gia hạn 

 chương trình cứu trợ hóa đơn �ện ích Ủy ban �ện ích công cộng San Francisco đã gia hạn chương trình cứu trợ hóa đơn
của họ thêm 6 tháng, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, để giúp các doanh nghiệp nhỏ và khách hàng phi lợi nhuận �ết
kiệm tới 20% hóa đơn nước và nước thải. Nộp đơn tại đây .
 
Giảm thuế bán hàng
Có một gia hạn thuế tự động ba tháng cho người nộp thuế CA nộp thuế bán hàng dưới 1 triệu đô la, gia hạn các thỏa
thuận thanh toán miễn lãi và �ền phạt hiện có cho các công ty có doanh thu chịu thuế lên đến 5 triệu đô la và mở rộng
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các tùy chọn thanh toán cho các doanh nghiệp lớn hơn . Bấm vào đây để biết thông �n.
 
 
NGUỒN LỰC:
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 nguồn lực liên quan đến các trò gian lận coronavirus tại đây .
 
Có thể �m thấy Lệnh Y tế do Coronavirus (COVID-19) từ DPH tại đây . Chỉ thị Sức khỏe cho hoạt động kinh doanh có thể
được �m thấy tại đây . Các câu hỏi thường gặp về đơn đặt hàng sức khỏe có sẵn trên trang web của Luật sư Thành phố .
 
Tất cả các tuyên bố của Mayoral về COVID-19 có thể được �m thấy tại đây và các thông cáo báo chí của Mayoral tại đây .
 
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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