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Opisina ng Maliit na Newsle�er ng Negosyo
 
Paksa: Ang SF ay Lumilipat sa Orange Tier; Mga Update sa Mapagkukunan ng Pondo
 
Marso 2 4 , 2021
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Nais naming maglaan ng ilang sandali upang kilalanin ang nakakaalarma na pag-atake na nangyayari sa aming mga
pamayan sa Asya Amerikano. Ang Maliit na Komisyon ng Negosyo at ang Opisina ng Maliit na Negosyo ay naglabas ng
isang pahayag na naninindigan kami laban sa rasismo ng An�-Asyano at karahasan. Kung mayroon kang saksi o may
mahalagang impormasyon tungkol sa isang seryosong krimen, mangyaring tawagan ang Anonymous Tip Line ng SFPD
sa 415-558-5588, na magagamit sa Cantonese, Mandarin at English. Kung may nakikita ka, sabihin ang isang bagay.
Tulungan na�ng pana�lihing ligtas ang a�ng mga pamayanan .
 
Tulad ng da�, narito kami upang tumulong. Para sa mga katanungan o alalahanin, makipag-ugnay sa amin sa
pamamagitan ng telepono sa (415) 554-6134 o email sa sfosb@sfgov.org . Hinihimok namin ang mga negosyo na suriin
nang madalas ang oewd.org/covid19 para sa mga mapagkukunan.   
 
Sa Pakikiisa,
 
Opisina ng Maliit na Negosyo
 
 
ANUNSYO:
Ang SF ay Lumilipat sa Orange Tier - Muling Bumubukas at Lumalawak sa Mga Negosyo at Ak�bidad
Si Mayor London Breed at Direct o ng Health na si Dr. Grant Colfax ay nag- anunsyo na ipagpapatuloy ng San Francisco
ang karamihan sa mga negosyo at ak�bidad na pinapayagan ng Estado , kasunod sa pagtatalaga ng Lungsod sa Orange
Tier. Ang mga bago at pinalawak na negosyo at ak�bidad ay maaaring muling magbukas simula Miyerkules, Marso 24
ng 8:00 ng umaga, basta sumunod sila sa mga kinakailangang protokol sa kaligtasan.
 
Mga Ak�bidad upang Magpatuloy sa Miyerkules, Marso 24, 2021
Ang mga sumusunod na ak�bidad ay maaaring muling buksan:

Mga Opisina
Ang mga tanggapan sa loob ng bahay na hindi kinakailangan ng 20 o higit pang mga empleyado ay
maaaring magbukas muli hanggang sa 25% na kapasidad, kasama na ang mga silid ng pagpupulong at
pagpupulong sa 25% (kahit na dapat mabawasan ang paggamit ng mga silid ng kumperensya).
Ang mga panloob na tanggapan ng mas mababa sa 20 mga empleyado ay dapat bawasan ang kanilang
kakayahan sa anumang pinapayagan para sa kinakailangang 6 na paa ng pisikal na distansya sa pagitan
ng mga empleyado sa lahat ng oras.

Panloob na libangan ng pamilya
Ang mga looban ng bowling, mini golf, bulwagan ng pool, at iba pang libangan ng pamilya kung saan
ang mga indibidwal ay madaling mapana�li ang hindi bababa sa 6 na talampakan ang distansya ay
maaaring magbukas ng hanggang 25% na kapasidad kasama ang mga pangkat na binubuo ng mga
miyembro ng isang sambahayan.
Pinapayagan ang mga konsesyon na sundin ang mga panuntunan sa panloob na kainan sa isang
magkakahiwalay na silid o may 12 talampakan na espasyo mula sa iba pang mga ak�bidad. 

Panloob na libangan
Ang mga pasilidad sa panloob na libangan ay maaaring buksan sa 25% na kapasidad hanggang sa 100
katao.
Hanggang sa 12 mga kalahok mula sa hanggang sa 3 mga sambahayan ay maaaring lumahok sa low-
contact na panloob na libangan (at mula sa hanggang sa 4 na sambahayan sa kaso ng panloob na tennis
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at pickleball).
Ang panloob na organisadong palakasan para sa mga kabataan at matatanda ay maaaring ipagpatuloy
na may matatag na mga pangkat na hanggang 16 na kalahok, na walang limitasyon sa sambahayan.
Para sa katamtaman o mataas na kontak na isport na kinasasangkutan ng gitnang paaralan, high school
o mga kalahok na nasa hustong gulang, dapat na isagawa ang regular na pagsubok at isang plano sa
pag-iwas sa COVID-19. Ang mga bata sa elementarya ay hindi maaaring lumahok sa katamtaman o
mataas na kontak sa sports. Hindi pinapayagan ang mga manonood sa anumang konteksto maliban sa
kinakailangang pangangasiwa ng mga bata sa palakasan ng kabataan. Ang mga matatanda ay maaari
lamang lumahok sa hanggang sa dalawang organisadong ak�bidad sa bawat pagkakataon, at isang
ak�bidad lamang kung ito ay isang katamtaman o mataas na kontak na isport. Ang kabataan ay
maaaring lumahok lamang sa isang organisadong ak�bidad sa loob ng bahay nang paisa-isa.
Ang mga kumpe�syon ay maaari lamang maganap sa lalawigan o sa mga koponan mula sa mga
katabing lalawigan (ie, Marin, San Mateo, at Alameda) sa isang pantay o mas mahigpit na baitang.
Alinsunod sa mga alituntunin ng Estado, ang paglalakbay para sa labas ng mga paligsahan ng estado ay
maaaring hindi maganap. 
Ang panloob na ice hockey, pakikipagbuno, at water polo ay manana�ling ipinagbabawal.

Mga pag��pon sa panloob
Hanggang sa 12 katao mula sa 3 kabahayan ang maaaring mag�pon sa isang pribadong �rahan, na may
takip sa mukha at may mga panukalang ben�lasyon at hinihimok ang distansya. Ang nasabing mga
pag��pon ay hindi pinanghihinaan ng loob maliban kung ang mga ito ay pag��pon na may mga taong
nabakunahan na naaayon sa mga alituntunin ng CDC. Kung maaari, ang mga pag��pon ay dapat
maganap sa labas. 

Mga panlabas na bar, brewery, winery at dis�llery
Ang mga bar, brewery, winery at dis�llery ay maaaring buksan para sa panlabas, nakaupong serbisyo
sa talahanayan na hanggang sa 6 na tao sa isang mesa nang walang pagkakaloob ng pagkain. Ang mga
panauhin ay maaaring hindi makihalubilo sa pagitan ng mga mesa. Panloob na sarado ang mga
panloob na bar, brewery at pagawaan ng alak na walang serbisyo sa pagkain.

Ang mga sumusunod na ak�bidad ay maaaring mapalawak ang kanilang kapasidad sa pagpapatakbo:
Kainan

Ang panloob na kainan sa mga restawran, bar na naghahain ng mga pagkain, cafe at coffee shop, hotel,
museo, at food court sa mga shopping mall ay maaaring mapalawak sa 50% na kapasidad hanggang sa
200 mga parokyano. Ang laki ng talahanayan ay maaaring mapalawak hanggang sa 6 na panauhin mula
sa hanggang sa 3 sambahayan. Dapat magtapos ang serbisyo ng 11:00 pm.
Ang panlabas na kainan ay maaaring mag-alis ng mga paghihigpit ng bilang ng mga sambahayan na
nakaupo sa isang mesa at maaaring payagan ang mga pagpapareserba ng pangkat hanggang sa
dalawang mga mesa sa labas (12 katao ang maximum). Ang mga mesa ay manana�ling limitado sa 6 na
panauhin. Ang mga lamesa ay maaaring makaupo sa labas para sa serbisyo lamang sa inumin.

Mga gym at Fitness
Ang mga panloob na gym, fitness center at pag-akyat ng mga pader ay maaaring mapalawak sa 25% na
kapasidad hanggang sa 100 mga parokyano, kabilang ang mga parokyano ng kabataan sa ilalim ng edad
na 18.
Ang mga klase sa fitness fitness kasama ang cardio ay maaaring ipagpatuloy hanggang sa mas mababa
sa 25% na kapasidad o 100 katao.
Ang mga panloob na silid na locker at shower ay maaaring buksan sa pagpapatupad ng isang
inaprubahang sukat ng ben�lasyon ng DPH. Ang panloob na sauna, mga silid ng singaw at mga hot tub
ay manana�ling sarado.  
Ang 25-tao na limitasyon sa mga panlabas na fitness class ay i�naas hangga't ang pisikal na distansya sa
pagitan ng mga kalahok ay maaaring mapana�li.

Tingi
Ang �ngiang �ngi, mga shopping center, mga serbisyong �ngiang mababa ang contact, pag-arkila ng
kagamitan, mga ins�tusyong pampinansyal, labandera, atbp ay maaaring magpalawak ng kakayahan sa
panloob na customer sa 50%.
Maaaring hawakan ng tauhan ang mga item na ibinibigay ng customer tulad ng magagamit muli na mga
bag, garapon, tarong, at iba pang mga lalagyan.
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Mga personal na serbisyo
Ang mga personal na serbisyo sa panloob ay maaaring mapalawak sa 50% na kakayahan ng customer.

Mga museo, zoo, at aquarium
Ang mga museo sa panloob, mga zoo at aquarium ay maaaring lumawak sa 50% na kakayahan ng
customer na may isang naaprubahang plano sa kaligtasan. Ang mga kuwarto ng coat at interac�ve
exhibit ay maaaring ipagpatuloy na may mga sanitary protokol na nasa lugar. Maaaring buksan muli
ang mga auditoryum para sa mga pelikula na sumusunod sa mga panuntunan sa panloob na sinehan. 
Ang mga panlabas na zoo ay maaaring mapalawak sa buong kapasidad sa labas, na may pisikal na
distansya sa lugar sa ilalim ng isang naaprubahang plano sa kaligtasan.

Panloob na pagsamba at libing s
Ang panloob na pagsamba at libing ay maaaring mapalawak sa 50% na kapasidad at maaaring
ipagpatuloy ang pagkanta, pag-awit at pagtugtog ng mga instrumento ng hangin at tanso na
sumusunod sa mga naaangkop na alituntunin sa kalusugan kabilang ang mga takip sa mukha at
pagpapana�li ng 12 talampakang distansya sa pagitan ng mga sambahayan.

Mga panloob na demonstrasyong pampuli�ka
Ang mga panloob na demonstrasyong pampuli�ka, tulad ng mga rally ng kampanya, ay maaaring
lumawak sa 50% ng maximum na kapasidad at maaaring ipagpatuloy ang pagkanta, pag-awit at
pagtugtog ng mga instrumentong pang-hangin at tanso kasunod sa naaangkop na mga patakaran sa
kalusugan kabilang ang mga takip sa mukha at pagpapana�li ng 12 talampakang distansya sa pagitan ng
mga sambahayan.

Live na Aliwan
Ang panloob at panlabas na live na aliwan sa isang kainan o iba pang pinahihintulutang konteksto ng
venue ay maaaring may kasamang pagkanta at pagtugtog ng mga instrumento ng hangin at tanso na
sumusunod sa mga naaangkop na alituntunin sa kalusugan kabilang ang mga takip sa mukha at
pagpapana�li ng 12 talampakang distansya sa pagitan ng mga sambahayan.
Ang panlabas na live na aliwan sa isang konteksto ng pagmamaneho ay maaaring tumaas nang lampas
sa 6 na mga aliwan sa anumang posible na may pisikal na paglayo sa lugar at maaaring isama ang
pagkanta at pagtugtog ng mga instrumento ng hangin at tanso na sumusunod sa mga naaangkop na
alituntunin sa kalusugan kabilang ang mga takip sa mukha at pagpapana�li ng 12 talampakang
distansya sa pagitan ng mga sambahayan.

Mga sinehan sa loob ng pelikula
Ang mga sinehan sa loob ng pelikula ay maaaring lumawak sa 50% na kapasidad hanggang sa 200
katao.
Ang mga nakaupong pagkain o inumin na konsesyon ay maaaring ipagpatuloy para sa mga pangkat ng
mga miyembro ng madla ng hanggang sa 6 na mga tao mula sa hanggang sa 3 mga sambahayan
hangga't mayroong 6 na talampakan ng distansya sa pagitan nila at ng iba pang mga miyembro ng
madla at ang isang naaprubahang panukalang-batas ng DPH ay nasa lugar na.   
Kung mayroong maraming mga awditoryum, ang bawat awditoryum ay limitado sa mas mababa sa 50%
o 200 mga tao sa kondisyon na ang teatro ay hindi hihigit sa 50% na kapasidad. 

Paggawa ng Pelikula
Ang paggawa ng pelikulang panlabas ay maaaring lumawak sa 50 katao.

Mas mataas na edukasyon at edukasyon sa pang-adulto
Mga klase sa panloob, kabilang ang mga klase sa panayam, at mga aklatan sa campus ay maaaring
ipagpatuloy sa 50% na kapasidad hanggang sa 200 mag-aaral.
Ang Core na mahahalagang klase ay maaaring magpatuloy nang walang isang maximum na limitasyon
sa kapasidad hangga't mapana�li ang pisikal na distansya.

Mga operator ng panlabas na paglilibot
Ang mga bukas na bangka at mga paglilibot sa bus ay maaaring mapalawak sa 25 mga parokyano, o mga
pangkat na malayo sa pisikal na hanggang sa 25 kung higit sa 25 mga parokyano ang kabuuan.

Mga pool
Maaaring buksan ang mga panloob na swimming pool para sa pangkalahatang paggamit ng hanggang
sa 25% na kapasidad. Ang mga klase sa fitness sa panloob na tubig ay dapat mana�ling sarado.
Ang mga panlabas na pool ay maaaring buksan para sa pangkalahatang paggamit ng hanggang sa 50%
na kapasidad. Maaaring ipagpatuloy ang mga klase sa banayad na aerobics ng banayad na tubig.
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Panlabas na libangan ng pamilya
Ang panlabas na aliwan ng pamilya tulad ng mga roller at ice-ska�ng rink ay maaaring mapalawak sa
buong kapasidad sa labas na may pisikal na paglayo sa lugar.
Ang mga pagsakay sa parke ng libangan ay maaaring pahintulutan ang mga miyembro ng tatlong
sambahayan na manirahan sa mga nakapaloob na puwang tulad ng mga kotse o cabins, na hinihikayat
ang mga hakbang sa ben�lasyon.

Mga programa sa labas ng kabataan at mga program na wala sa oras ng paaralan (OST)
Ang mga programa sa pangangalaga ng bata at pre-K ay maaaring mapalawak mula sa 16 mga kalahok
sa matatag na mga pangkat ng anumang bilang na pinapayagan ng kanilang mga kinakailangan sa
paglilisensya ng Estado.
Ang mga programa ng OST ng kabataan ay maaaring mapalawak sa 27 (kabilang ang kabataan at
matatanda) para sa lahat ng mga programa maliban sa palakasan.
Ang kabataan ay maaaring lumahok sa dalawang mga programa ng OST nang paisa-isa. Kung ang isang
kabataan ay nakikilahok sa isang katamtaman o mataas na isport sa pakikipag-ugnay, hindi sila
maaaring lumahok sa anumang iba pang programa sa isport o OST.

Panlabas na Libangan
Ang paglahok sa lahat ng uri ng panlibang libangan ay maaaring tumaas sa 25 kalahok na mga tao mula
sa tatlong sambahayan (at mula sa apat na sambahayan sa kaso ng golf, tennis at pickleball).
Ang mga panlabas na organisadong palakasan para sa kabataan at matatanda ay maaaring magpatuloy
na gumana na may matatag na mga pangkat ng 25 mga kalahok, na walang limitasyon sa sambahayan.
Ang mga kalahok ay maaari lamang lumahok sa dalawang organisadong ak�bidad nang paisa-isa.
Ang ilang mga uri ng paligsahan sa labas ay maaaring ipagpatuloy nang walang mga manonood para sa
golf, tennis at pickleball hangga't mapana�li ang pisikal na distansya.
Ang mga caddies ay maaaring gumana hangga't pinapana�li nila ang 6 na paa ng pisikal na paglayo
hangga't maaari.
Ang mga kumpe�syon ay maaari lamang maganap sa lalawigan o sa mga koponan mula sa mga
katabing lalawigan (ie, Marin, San Mateo, at Alameda) sa isang pantay o mas mahigpit na baitang.
Alinsunod sa mga alituntunin ng Estado, ang paglalakbay para sa labas ng mga paligsahan ng estado ay
maaaring hindi maganap. 

Mga pag��pon sa labas
Ang mga maliliit na pag��pon sa labas ay maaaring tumaas hanggang sa 25 katao mula sa tatlong
sambahayan.
Ang mga panlabas na pag��pon na may kasamang pagkain at inumin ay maaaring magpatuloy sa 6 na
tao mula sa tatlong sambahayan.

 
Mga ak�bidad na magpapatuloy sa susunod na petsa:

Mga panlabas na sining, musika, at palabas sa teatro at pagdiriwang
Simula sa Abril 1, ang mga organisadong pang-sining at mga kaganapan sa pagganap ay maaaring
maganap kasama ang mga madla ng hanggang sa 50 mga tao na may isang Health at Kaligtasan Plano na
isinumite ng hindi bababa sa 5 araw bago ang kaganapan.
Ang mga i�nalagang upuan ay hindi kinakailangan ngunit ang pamamalagi sa pagitan ng mga
miyembro ng madla ay dapat pana�lihin.
Pinapayagan ang mga nakaupo na konsesyon na sumusunod sa mga alituntunin sa panlabas na kainan
o bar.

Panlabas na sports ng manonood at malalaking pasilidad sa panlabas na aliwan
Simula Abril 1, ang mga panlabas na manonood ng palakasan at live na lugar ng libangan na may
nakatalagang pag-upo ay maaaring buksan muli ng mga paghihigpit sa kapasidad at iba pang mga
alituntunin sa pagpapatakbo na may isang naaprubahang plano sa Kalusugan at Kaligtasan.

Mga Gabi ng Kampo ng Kabataan
Simula sa Hunyo 1, ang mga magdamag na kampo ng kabataan ay maaaring ipagpatuloy ang pagsunod
sa patnubay ng Estado.

 
H ealth Patnubay Update
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S an F rancisco Department of Public Health (DPH) na-update ang lahat ng mga dokumento sa ibaba mula Marso 23.
Dapat magpatuloy ang mga negosyo upang suriin ang website ng DPH para sa mga update sa Mga Order sa Kalusugan
at mga direk�ba na nauugnay sa iyong industriya at suriin ang direk�bo sa kabuuan nito . Mangyaring �yaking ang
iyong negosyo ay may pinakabagong bersyon ng Plano sa Kalusugan at Kaligtasan (HSP) at sumusunod sa lahat ng mga
kinakailangan sa kalusugan at mga protokol na pangkaligtasan tulad ng pag- post ng signage, kinakailangan sa
ben�lasyon, paglilinis at paglilinis ng mga alituntunin.
 

Stay-Safer-At-Home Order C19-07u 
Buod ng Mga Pagbabago sa C19-07 - Ang mga makabuluhang pagbabago ay naka-highlight sa dilaw. Apendiks A
| Apendiks B | Apendiks C-1 | Apendiks C-2 A-1 Pag-i-scan ng Personnel | Isang Handout sa Pag-screen ng
Hindi-Tauhan na A-2   
      
  
 

Pagkain 
Guidance para sa Dining  | Impormasyon sa Mga Ibinahaging Puwang | Mga mapagkukunan at Poster para sa Mga
restawran | HSP para sa 2020-16g Pangunahing mga highlight ang kasama ngunit hindi limitado sa:     

Panlabas na Kainan
Kailangang limitahan ng mga kainan ang mga talahanayan ng hanggang sa anim na katao sa bawat
talahanayan (walang limitasyon sa sambahayan; nadagdagan mula sa hanggang tatlong sambahayan)
Pinapayagan ang mga pagpapareserba ng pangkat hanggang sa dalawang talahanayan, ngunit ang mga
talahanayan ay dapat na ihiwalay at hindi maaaring makisalamuha sa pagitan ng mga parokyano sa
magkakaibang mga mesa (hindi alintana kung ang mga ito ay mula sa iisang sambahayan).
Maaaring magha�d ng mga alkohol sa labas ng bahay nang walang pagkain, katulad ng mga panlabas
na bar .
Pinapayagan ang live na aliwan kasama ang pagkanta at pagtugtog ng mga instrumento ng hangin at
tanso bawat pangkalahatang mga panuntunan sa kaligtasan para sa mga nasabing ak�bidad sa labas.

Panloob na Kainan
Magbukas ng hanggang sa 50% na paninirahan batay sa mga parokyano lamang, na may hindi hihigit sa
200 katao (nadagdagan mula sa 25% na paninirahan hanggang sa 100 katao), na may mga mesa na may
pagitan ng hindi bababa sa anim na talampakan (sinusukat mula sa silya ng isang mesa hanggang sa
silya ng isa pa) , at napapailalim sa sumusunod na karagdagang mga paghihigpit sa SF:

Ang mga mesa ay limitado sa anim na tao mula sa tatlong sambahayan (nadagdagan mula sa
isang sambahayan).
Pinapayagan ang telebisyon; pinapayagan din ang live na aliwan kasama ang pagkanta at
pagtugtog ng mga instrumento ng hangin at tanso bawat pangkalahatang mga patakaran sa
kaligtasan para sa mga naturang ak�bidad sa loob ng bahay.
Ang mga tauhan sa harap ng bahay (na nakikipag-ugnay sa mga parokyano) ay kinakailangang
magsuot ng isang maayos na maskara - masidhing inirerekomenda na maging isang hindi
pinang-abusong maskara ng N95, kahit na hindi nasubukan nang maayos, upang magbigay ng
maximum na proteksyon.
Ang panloob na kainan ay dapat na magsara ng 11:00 (pinalawig ng isang oras mula sa
nakaraang kinakailangan sa pagsasara ng 10 pm), nangangahulugang ang serbisyo sa panloob
ay dapat huminto ng 11 pm at dapat iwanan ng mga bisita ang lahat ng mga mesa sa 11:30 pm,
at dapat mana�ling sarado hanggang 5 ng umaga sa labas ng kainan at ang serbisyo sa pagkuha
ay hindi napapailalim sa mga paghihigpit sa oras ng gabi .
Ang dalawang oras na limitasyon sa bawat upuan ng mesa ay inaangat.

Mga Panlabas na Bar
Magbukas lamang sa labas ng serbisyo sa mesa at hindi hihigit sa anim na tao bawat mesa, alinsunod
sa parehong mga protokol ng kaligtasan na nalalapat sa panlabas na kainan (maliban sa anumang
kinakailangang iha�d sa mga pagkain ng buto). Ang mga parokyano ay dapat na makaupo sa isang
mesa upang maiha�d at dapat na ubusin lamang ang kanilang mga inumin sa mesa. Hindi pinapayagan
ang paghahalo sa pagitan ng mga parokyano sa iba't ibang mga talahanayan (hindi alintana kung sila ay

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&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=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Summary-of-Changes.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-B-Construction.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&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=en&tl=tl&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=en&tl=tl&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=en&tl=tl&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=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-16-Dining.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&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=en&tl=tl&u=https://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://sf.gov/resource/2020/reopening-guidance-restaurants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-HSP-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://sf.gov/resource/2020/reopening-guidance-restaurants


3/24/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 6/9

mula sa iisang sambahayan). May kasamang wineries, breweries at dis�lleries [Karagdagang mga
paghihigpit sa SF].

Mga Bar na Naghaha�d ng Mga Pagkain
Bukas para sa panlabas na kainan, panloob na kainan hanggang sa 50% na paninirahan batay sa mga
parokyan lamang na may maximum na 200 katao (nadagdagan mula sa 25% na panana�li hanggang sa
100 katao) at paglabas at paghaha�d, lahat napapailalim sa parehong mga protokol na nalalapat sa
kainan. Ang pagbebenta ng mga inuming nakalalasing para sa pagkonsumo sa mga nasasakupang
walang bona fide na pagkain (ibig sabihin, sapat na pagkain upang maging pangunahing kurso) ay
pinapayagan lamang sa labas.

Tindahan ng kape
Buksan ang labas, sa loob ng bahay hanggang sa 50% na kapasidad batay sa mga parokyano lamang (na
may maximum na 200 katao) at para sa pagkuha at paghaha�d, napapailalim sa parehong paghihigpit
na nalalapat sa kainan.
Ang pagbabawal ng SF sa mga tauhan na humahawak sa magagamit muli na mga tarong, tasa o iba
pang lalagyan ng inumin ay �nanggal, napapailalim sa anumang mga paghihigpit ng Estado.
 

Personal na Serbisyo - Panloob na 
Patnubay para sa Panloob na Personal na Serbisyo | HSP para sa 2020-30e
 
Personal na Serbisyo - Panlabas na 
Patnubay para sa Mga Serbisyong Pang-personal na Pangangalaga sa Labas  | HSP para sa 2020-23e 
 
Mga Gym at Fitness Center - Panloob na 
Patnubay para sa Mga Gym at Fitness Center (Panloob at Panlabas)  | HSP para sa 2020-31 d | Handout ng
Screening   
 
Mga Gym at Fitness Center - Panlabas na 
Patnubay para sa Mga Gym at Fitness Center (Panloob at Panlabas) | HSP para sa 2020- 27c | Handout ng
Screening
 
Mga Produkto ng Sambahayan, Hardware, Grocery atbp 
HSP para sa 2020-0 7d
 
Mga 
Pinakamahusay na Kasanayan sa Retail na In-Store | Mga �p para sa In-Store Retail | HSP para sa 2020-17b
 
Curbside Retail - Nai-save
 
Paghahanda ng Pagkain para sa Carry Out o Paghaha�d
Patnubay para sa Paghaha�d ng Pagkain | HSP para sa 2020-05 d
 
Mga 
Tip sa Opisina at FAQ para sa Mga Opisina | HSP para sa 2020-18c 
 
Mga Pasilidad sa Pagpapatuloy
Mga Tip para sa Mga Bisita sa Mga Pasilidad sa Paglilingkod | Pagsisiyasat sa Kalusugan para sa Mga Bisita sa
Mga Pasilidad sa Paglilingkod | HSP para sa 2020-29 g
 
Mga 
Patnubay sa Sinehan sa Panloob para sa Mga Sinehan sa Panloob na Pelikula | HSP para sa 2020-35c 
 
Mga Museo, Zoo at Aquariums 
HSP para sa 2020-32d
 
Mga Nagbibigay ng Pangangalaga ng Bata
Patnubay para sa Pag-aalaga ng Bata | HSP para sa 2020-14f
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Out of School Time Programs 
Patnubay para sa Out of School Programs | HSP para sa 2020-21g 
 
Mga Programa sa Mas Mataas na Edukasyon
Patnubay para sa Mga Programa sa Mas Mataas na Edukasyon | HSP para sa 2020-22 h | Checklist ng Plano ng
Pag-iwas | Mga Template at Tagubilin sa Plano ng Pag-iwas | Katanungan sa Paglilinis at Ven�la�on Protocols
 
Mga Patnubay sa Mga Paaralan 
para sa TK - 12 Mga Paaralan
 
Pools 
HSP para sa 2020-24b
 
Tennis, Pickleball & Golf 
HSP para sa 2020-15f
 
Pang-libangan na Palakasan - Kabataan at Matanda - BAGONG HSP para sa 2021-0 1b 
 
 
Mga Panlabas na Sining at Pagdiriwang ng Musika - BAGONG Patnubay para sa Mga Sining sa Labas at Musika
at Pagganap | Mga Tip para sa Pag��pon | HSP para sa 2021-02 
 
 
Mga 
Pinakamahusay na Kasanayan sa Panlabas na Pag��pon | Mga Tip para sa Pag��pon | HSP para sa 2020-19g
 
Mga 
Pinakamahusay na Kasanayan sa Panloob na Pagsamba | Mga Tip para sa Pag��pon | HSP para sa 2020- 34 c
 
Mga 
Tip sa Drive-in-Gatherings para sa Pag��pon | HSP para sa 2020-28e
 

SFPUC - Flushing Guide
Matapos ang anumang pinalawig na panahon ng pagsasara ay maaaring may mga isyu sa kalidad ng tubig na lilitaw sa
iyong pagbalik, muling buksan ang iyong negosyo at magsimulang gumamit muli ng tubig. Ang bakterya na dala ng
tubig ay maaaring lumaki sa hindi dumadaloy na tubig sa iyong panloob na sistema ng pagtutubero. Suriin ang gabay
ng flushing at checklist upang matulungan ka sa paghahanda ng iyong system ng tubig upang ma�yak na ang mataas na
kalidad, ligtas at maaasahang serbisyo sa tubig ay maaaring maibalik. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang
website ng SFPUC .
 
 
WEBINARS:
Ipinagdiriwang ng SF SBDC Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan - Huwebes, Marso 25, 2021 ng 1:00 PM
Ang Marso ay Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan. Upang ipagdiwang ang mga nagawa ng mga babaeng negosyante,
ang San Francisco Small Business Development Center (SF SBDC) ay nakikipag-usap sa isang talakayan sa tatlong mga
may-ari ng negosyanteng kababaihan mula sa San Francisco.
 
Sa isang oras na talakayan na ito, maririnig mo kung ano ang nag-udyok sa kanila na simulan ang kanilang mga negosyo
at alamin ang tungkol sa mga hamon na dapat nilang pagtagumpayan upang magtagumpay, mabuhay at umunlad - lalo
na sa panahon ng isa sa pinakamahirap na oras na kinakaharap ng anumang negosyo kamakailan kasaysayan
Magkakaroon ka ng pagkakataong magtanong ng aming tatlong mga panelista at marinig ang kanilang mga kwento
nang una.
 
Ang mga nakumpirmang panelista ay:

Emi Tringali , May-ari at Tagapagtatag ng Sniff and Go, SF Dog Walks
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LaWanda Dickerson, May-ari at Tagapagtatag ng U3Fit
Lina Mills, May-ari at Tagapagtatag ng Crea�ve Ideya Catering

 
Mag-click dito upang sumali sa nakasisigla at nagbibigay-kaalaman na session na ito.
 
Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) Applica�on Informa�onal Webinar - Martes, Marso 30, 2021 ng 11:30 AM
Bago ang opisyal na pagbubukas ng aplikasyon ng SVOG, ang SBA ay magho-host ng isang pambansang impormasyon
na webinar upang i-highlight ang proseso ng aplikasyon para sa mga potensyal na karapat-dapat na en�ty . Sumali sa
SBA dahil sasakupin nila kung anong dokumentasyon ang mga karapat-dapat na en�ty na kailangang mag- apply para
sa isang SVOG, pananaw sa kung ano ang magiging hitsura ng proseso ng aplikasyon ng SVOG at higit pa .
Magparehistro dito .
 
 
PAG- UPDATE NG PAGPAPATUNO :
CA Relief Grant - Round 5 Bumubukas sa Marso 25
Tulad ng da�ng pagbabahagi sa aming newsle�er, ang CA Go-Biz at CA Office of Small Business Advocate ay nagdagdag
ng mga bagong pag-ikot para sa CA Small Business COVID-19 Relief Grant . Ang Round 5 ay magsisimula sa Marso 25
hanggang Marso 31. Ang mga aplikante na hindi napili upang makatanggap ng bigyan sa Rounds 1, 2, & 3 ay hindi
kailangang mag-apply muli dahil awtoma�ko silang ilipat sa Round 5. Kailangang mag-apply ang mga bagong
aplikante.
 
Mga Update sa SBA
Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG)
Ang Small Business Administra�on ay naglunsad ng isang splash page para sa Shu�ered Venue Operators Grant
(SVOG) applica�on portal sa pag- asang buksan ang aplikasyon para sa programa sa Huwebes, Abril 8, 2021. Bago ang
opisyal na pagbubukas ng aplikasyon ng SVOG, maghaha�d ang SBA ng pambansang impormasyon ang webinar upang
i-highlight ang proseso ng aplikasyon para sa mga potensyal na karapat-dapat na en�ty sa Martes, Marso 30, 2021. Ang
mga interesadong lumahok ay maaaring magparehistro dito . Bilang karagdagan, binago din ng Batas ng Pagsagip ng
Amerikanong Pagsagip ang programa ng SVOG upang ang mga en�ty na nag-a-apply para sa isang pautang sa PPP
pagkatapos ng Disyembre 27, 2020, ay maaari ring mag-aplay para sa isang SVOG, na may SVOG ng karapat-dapat na
en�ty na mabawasan ng halagang PPP loan. Ang mga aplikasyon ng pautang sa PPP ay na -update upang maipakita ito.
Ang mga negosyong interesado sa SVOG ay maaaring gumawa ng mga hakbang ngayon upang maghanda para sa
programa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng SBA .
 
Paycheck Protec�on Program (PPP)
Tulad ng nabanggit sa itaas, ang SBA ay naglabas ng isang bagong panuntunan upang isama ang pagtaas ng pagiging
karapat-dapat para sa mga hindi pangkalakal at mga organisasyong balita sa internet at mga negosyo na tumatanggap
ng isang pautang sa PPP pagkatapos ng Disyembre 27, 2020 ay karapat-dapat na ngayon para sa isang Shu�ered Venue
Operator (SVO) Grant sa ilalim ng ilang mga kundisyon. Mangyaring tandaan na ang SBA ay kasalukuyang nag-aalok ng
mga pautang sa PPP hanggang Marso 31, 2021. Ang mga interesadong kumuha ng isang pautang sa PPP ay dapat mag-
aplay bago mag-expire ang programa. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PPP, bisitahin ang dito .
 
Pangutang sa Pahamak na Sakuna sa Pinsala (EIDL)
Noong nakaraang linggo, inihayag ng SBA ang pinalawig na mga panahon ng pagpapahinto para sa lahat ng mga
pautang sa sakuna, kasama ang COVID-19 EIDL Program, hanggang 2022. Ang lahat ng mga pautang sa kalamidad ng
SBA na ginawa sa taon ng kalendaryo 2020 ay magkakaroon ng unang takdang petsa sa pagbabayad mula sa 12-buwan
hanggang 24 na buwan mula sa petsa ng tala. Ang lahat ng mga pautang sa sakuna ng SBA na ginawa sa kalendaryo
taon 2021 ay magkakaroon ng unang takdang petsa ng pagbabayad na pinalawak mula 12-buwan hanggang 18-buwan
mula sa petsa ng tala. Ang negosyo na interesado sa pag-apply para sa EIDL na programa ay maaaring bisitahin dito .
 
 
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 .
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.eventbrite.com/e/the-inside-scoop-women-entrepreneurs-in-action-tickets-145755644055
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.eventbrite.com/e/svog-application-informational-webinar-registration-147041437899%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.svograntportal.sba.gov/s/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.eventbrite.com/e/svog-application-informational-webinar-registration-147041437899%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sba.gov/document/support-shuttered-venue-operators-grant-preliminary-application-checklist%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sba.gov/article/2021/mar/16/sba-extends-deferment-period-all-covid-19-eidl-other-disaster-loans-until-2022
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sba.gov/article/2021/mar/16/sba-extends-deferment-period-all-covid-19-eidl-other-disaster-loans-until-2022
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/covid-19-economic-injury-disaster-loan
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tl&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news


3/24/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 9/9

 


