
Bản �n điện tử của Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ

Chủ đề: Hội thảo trên web về mở lại cấp độ đỏ, Tin tức cứu trợ của bang / Fed

02 tháng 2 2 , 2021
 
Bạn đọc thân mến,
 
Chúng ta đang khởi động trong tuần với những thông báo và �n tức quan trọng về doanh nghiệp nhỏ.
 
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:
WEBINAR: CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ REOPENING TIER ĐỎ - WED, 24 tháng 2 lúc 4 giờ chiều

 
Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế (OEWD) đang tổ chức hội thảo trên web để tư vấn cho các doanh
nghiệp và tổ chức về những gì sẽ xảy ra nếu San Francisco được chỉ định vào Cấp độ Đỏ theo hướng dẫn của �ểu bang
như dự kiến   hiện tại. Hội thảo trên web sẽ đề cập đến các phương pháp hay nhất để mở lại theo các nguyên tắc dự kiến ,
với một phiên Hỏi và Đáp trực �ếp. Lưu ý rằng thông �n được cung cấp trong hội thảo trên web này có thể thay đổi dựa
trên thông �n an toàn và sức khỏe cộng đồng mới nhất . 
 
Trả lời tại link.oewd.org/red
 
Các doanh nghiệp nhỏ nên theo dõi để �m hiểu về cách bắt đầu chuẩn bị và lên kế hoạch mở cửa trở lại trước thông
báo về Bậc đỏ của thành phố . Theo Trung tâm chỉ huy SF COVID, nếu không sớm nhất San Francisco có thể �ến lên Bậc
Đỏ sẽ là ngày 2 tháng 3. Hiện tại , San Francisco nằm trong Bậc Tím trong Kế hoạch chi �ết của Tiểu bang về Nền kinh tế
An toàn hơn. Chúng tôi phải đủ điều kiện cho Bậc Đỏ trong hai tuần liên �ếp trước khi chuyển sang Bậc đó. Các quan
chức Y tế Công cộng đang phân �ch chặt chẽ các chỉ số sức khỏe quan trọng của chúng tôi để xác định những gì trong các
hoạt động đủ điều kiện được Tiểu bang cho phép, San Francisco sẽ mở cửa trở lại sau khi được chỉ định vào Cấp đỏ.
Chúng tôi sẽ �ếp tục cung cấp thông �n cập nhật về việc mở cửa trở lại cho các doanh nghiệp thông qua �n tức điện tử
của chúng tôi.  
 
CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ PAYCHECK
Hôm nay, Tổng thống Biden đã công bố những thay đổi đối với các chương trình cứu trợ vi rút coronavirus của Cơ quan
Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) để đảm bảo công bằng và giúp �ếp cận các doanh nghiệp nhỏ nhất. Từ ngày 24 tháng 2
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đến ngày 10 tháng 3, SBA sẽ cung cấp các khoản vay theo hình thức PPP cho các doanh nghiệp có từ 20 nhân viên trở
xuống và chỉ chủ sở hữu duy nhất. Điều này sẽ giúp các bên cho vay và các đối tác cộng đồng có thêm thời gian làm việc
với các doanh nghiệp nhỏ nhất để gửi đơn đăng ký của họ, đồng thời đảm bảo rằng các doanh nghiệp lớn hơn đủ điều
kiện theo hình thức PPP vẫn có nhiều thời gian để đăng ký và nhận hỗ trợ trước khi chương trình hết hạn vào ngày 31
tháng 3 năm 2021 . Các thay đổi bổ sung đối với PPP bao gồm:

Cho phép chủ sở hữu duy nhất, nhà thầu độc lập, và sự tự làm chủ để nhận được hỗ trợ tài chính hơn bằng cách
sửa đổi công thức tài trợ của PPP cho các ứng viên;
Loại bỏ một hạn chế loại trừ đối với quyền �ếp cận PPP đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ có �ền án về trọng tội
không gian lận, phù hợp với đề xuất của quốc hội lưỡng đảng;
Loại bỏ các hạn chế �ếp cận PPP đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đã gặp khó khăn trong việc
thanh toán khoản vay cho sinh viên bằng cách loại bỏ �nh trạng nợ khoản vay sinh viên quá hạn như một đối
tượng không đủ điều kiện PPP ; và
Đảm bảo quyền truy cập cho các chủ doanh nghiệp nhỏ không phải là công dân là cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ
bằng cách làm rõ rằng họ có thể sử dụng Mã số nhận dạng người nộp thuế cá nhân (ITIN) để đăng ký PPP.

 
Để biết chi �ết, hãy xem lại: Thông báo SBA và trang web PPP để biết chi �ết khoản vay.
 
Để biết thêm thông �n, hãy theo dõi một trong các hội thảo trên web hàng tuần của Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp
Nhỏ (SBDC) về cứu trợ doanh nghiệp nhỏ của liên bang và cấp �ểu bang, bao gồm các cập nhật về PPP, chẳng hạn như
những nội dung được công bố hôm nay. Đăng ký các buổi học của tuần này:  Thứ Ba, 23/02 lúc 1PM | Thứ 4, ngày 24
tháng 2 lúc 10:30 sáng . Để có danh sách đầy đủ các hội thảo trên web, hãy truy cập lịch sự kiện .

CÔNG BỐ TRỢ GIÚP CỦA NHÀ NƯỚC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ * MỚI * 
 Vào tháng 2 . 17, Thống đốc Newsom một thứ CA cơ quan lập pháp thông báo d rằng họ đã đạt được thỏa thuận cho một

gói hành động ngay lập tức mà sẽ tăng tốc độ cần được giải thoát cho cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp đang gặp
khó khăn từ COVID-19. Gói này dựa trên đề xuất ngân sách nhà nước của Thống đốc và bao gồm các khoản hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ thông qua:

Hơn 2 tỷ $ trong tài trợ cho các chương trình Grant CA Relief , mà cung cấp cấp lên đến $ 25.000 cho các doanh
nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch , và phân bổ 50 triệu $ cho các tổ chức văn hóa.
Xử lý thuế cập nhật để cho phép các doanh nghiệp nhận khoản vay PPP từ 150.000 đô la trở xuống tối đa hóa các
khoản khấu trừ của họ cho các mục đích của nhà nước .
Hai năm của e ee cứu trợ cho một số người được cấp phép của Alcohol Kiểm soát đồ uống và Sở Consumer
Affairs Ban B arbering và C osmetology . (Lưu ý: ABC và DCA sẽ thông báo cho người được cấp phép về việc miễn
lệ phí đó.)

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông �n cập nhật thông qua �n tức điện tử của chúng tôi. Để cập nhật sự nghiệp nhà nước cụ thể,
đăng ký bản �n từ CA Văn phòng Thống đốc Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) , và CA Văn phòng Advocate Small
Business ( CalSOBA ) bản �n .

SF VACCIN CẬP NHẬT S

Muni miễn phí cho các cuộc hẹn �êm vắc xin: Bắt đầu từ ngày 23 tháng 2, bất kỳ ai đi du lịch để nhận vắc xin sẽ
có thể đi xe Muni miễn phí đến và đi từ cuộc hẹn của họ, bất kể họ đến địa điểm nào. Điều này bao gồm các điểm
�êm chủng số lượng lớn của Thành phố, các địa điểm lân cận, phòng khám DPH, hiệu thuốc, cũng như các địa
điểm bên ngoài SF. Khách du lịch Muni sẽ cần xuất trình xác nhận cuộc hẹn hoặc thẻ vắc-xin của họ làm "bằng
chứng thanh toán", chẳng hạn như email hoặc ảnh xác nhận. Ngoài ra, SFMTA sẽ làm tăng số lượng dịch vụ cung
cấp cho khái quát chuyến đi Thẻ (ETC) tham gia bằng $ 60 , một chương trình mà sự giúp đỡ của người cao niên
và người khuyết tật thực hiện các chuyến đi cần thiết trong COVID-19. Để biết thông �n, hãy truy cập
sfmta.com/COVID và xem lại thông báo ngày 19 tháng 2 của Thị trưởng Breed .   
Giai đoạn 1B, Bậc 1: Bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ
em, dịch vụ khẩn cấp cũng như các lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, như được xác định bởi kế hoạch ưu �ên
dân số của California, sẽ đủ điều kiện nhận vắc xin . Hiện tại, nguồn cung cấp vắc-xin còn hạn chế nhưng chúng tôi
khuyến khích bạn và nhân viên của bạn nên kiểm tra các cuộc hẹn có sẵn . Bạn cũng có thể kiểm tra với nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để xem họ có các cuộc hẹn hay không.       
Thông báo vắc-xin: T vòi làm việc hoặc sinh sống tại SF có thể đăng ký thông báo khi bạn đủ điều kiện �êm chủng
tại SF.gov/ vaccineno�fy . Thông �n đầy đủ về Thuốc chủng ngừa SF có tại SF.gov/ vaccineno�fy .     

NGUỒN LỰC KINH DOANH NHỎ
Kiểm tra trang tài nguyên COVID-19 của OEWD để biết các cập nhật liên tục. Đọc blog của Thị trưởng tại đây về các nỗ lực
cứu trợ COVID-19 cho các doanh nghiệp nhỏ của SF .  
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Để biết tổng hợp các nguồn lực sẵn có , các khoản tài trợ và khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ, hãy xem lại �n tức
điện tử ngày 19 tháng 2 của chúng tôi trong mục Trợ cấp & Khoản vay dành cho Doanh nghiệp Nhỏ .

NGUỒN LỰC:
Đối với địa phương và Nhà nước v accine i thông �n chảy , bấm : San Francisco | California

Sống hay làm việc tại SF? Đăng ký để nhận thông báo khi bạn đủ điều kiện nhận vắc xin.
 
Nhận PPE thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn từ các nhà cung cấp địa phương. Để được thêm vào danh sách , hãy gửi email
tới sfosb@sfgov.org .
 
Địa phương Coronavirus (COVID-19) Orders sức khỏe được �m thấy ở đây . Sức khỏe Chỉ thị cho các hoạt động kinh
doanh có thể được �m thấy ở đây . Câu hỏi Thường Gặp về Lệnh Y tế được đăng trên trang web của Luật sư Thành phố .
 
Các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 được �m thấy tại đây và các thông cáo báo chí của Mayoral được �m
thấy tại đây .
 
B e cảnh báo 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 tài
nguyên liên quan đến các trò gian lận coronavirus tại đây .
 
311 là trung tâm dịch vụ khách hàng chính của SF. Gửi yêu cầu trực tuyến hoặc gọi quay số 3-1-1 (trong SF) hoặc 415-701-
2311 . Để biết thông �n cập nhật về văn bản chính thức của thành phố, hãy 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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