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Bản n Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: SF Chuyển sang Bậc Cam; Cập nhật nguồn tài trợ
2 ngày 4 tháng 3 năm 2021
Bạn đọc thân mến,
Chúng tôi muốn dành một chút thời gian để ghi nhận sự gia tăng đáng báo động của các cuộc tấn công đang xảy ra
trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á của chúng tôi. Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ và Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ đã ban
hành một tuyên bố rằng chúng ta đoàn kết chống lại nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực chống lại người Châu Á. Tôi e
bạn có nhân chứng hoặc có thông n quan trọng về một tội phạm nghiêm trọng, xin vui lòng gọi Anonymous Mẹo
Dòng SFPD tại 415-558-5588, có sẵn bằng ếng Quảng Đông, Quan Thoại và ếng Anh. Nếu bạn nhìn thấy cái gì đó, hãy
nói điều gì đo. Hãy giúp giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn .
Như mọi khi, chúng tôi ở đây để trợ giúp. Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại
(415) 554-6134 hoặc email 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:
SF Chuyển sang Bậc Cam - Mở lại và Mở rộng Doanh nghiệp và Hoạt động
Thị trưởng London Breed and Direct hoặc of Health Tiến sĩ Grant Colfax thông báo rằng San Francisco sẽ nối lại hầu hết
các hoạt động kinh doanh và hoạt động được Tiểu bang cho phép , sau sự phân công của Thành phố cho Cấp Orange.
Các hoạt động và doanh nghiệp mới và mở rộng có thể mở cửa trở lại bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 24 tháng 3 lúc 8 giờ sáng,
miễn là họ tuân thủ các giao thức an toàn bắt buộc.
Hoạt động ếp tục vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021
Các hoạt động sau có thể được mở lại:
Văn phòng
Các văn phòng không thiết yếu trong nhà có từ 20 nhân viên trở lên có thể mở cửa trở lại với tối đa
25% công suất, bao gồm các phòng họp và hội nghị ở mức 25% (mặc dù nên giảm thiểu việc sử dụng các
phòng hội nghị).
Các văn phòng trong nhà có ít hơn 20 nhân viên phải giảm công suất của họ xuống mức nào cho phép
để mọi nhân viên luôn có khoảng cách 6 feet về thể chất.
Giải trí gia đình trong nhà
Các sân chơi bowling trong nhà, sân gôn mini, sảnh hồ bơi và các hoạt động giải trí gia đình khác, nơi
các cá nhân có thể dễ dàng duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet có thể mở tới 25% công suất với các nhóm
gồm các thành viên trong một hộ gia đình.
Cho phép nhượng bộ theo quy tắc ăn uống trong nhà trong một phòng riêng biệt hoặc có khoảng trống
12 feet so với các hoạt động khác.
Giải trí trong nhà
Các cơ sở giải trí trong nhà có thể mở đến 25% sức chứa lên đến 100 người.
Tối đa 12 người tham gia từ tối đa 3 hộ gia đình có thể tham gia các hoạt động giải trí trong nhà ít ếp
xúc (và từ tối đa 4 hộ gia đình trong trường hợp chơi tennis và bóng ném trong nhà).
Các môn thể thao có tổ chức trong nhà dành cho thanh niên và người lớn có thể ếp tục với các nhóm
ổn định lên đến 16 người tham gia, không giới hạn hộ gia đình. Đối với các môn thể thao ếp xúc vừa
phải hoặc nhiều liên quan đến người tham gia học trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc người
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lớn, phải kiểm tra thường xuyên và có kế hoạch phòng ngừa COVID-19. Trẻ em ở độ tuổi ểu học
không được tham gia các môn thể thao ếp xúc vừa phải hoặc nhiều. Khán giả không được phép trong
bất kỳ bối cảnh nào ngoại trừ sự giám sát cần thiết của trẻ em trong các môn thể thao dành cho thanh
thiếu niên. Người lớn chỉ có thể tham gia tối đa hai hoạt động có tổ chức cùng một lúc và chỉ một hoạt
động nếu đó là môn thể thao ếp xúc vừa phải hoặc nhiều. Thanh niên chỉ có thể tham gia một hoạt
động trong nhà có tổ chức tại một thời điểm.
Các cuộc thi chỉ có thể diễn ra trong quận hoặc với các đội từ các quận lân cận (ví dụ: Marin, San Mateo
và Alameda) trong một cấp độ ngang bằng hoặc ít hạn chế hơn. Phù hợp với hướng dẫn của Bang, việc
di chuyển cho các giải đấu bên ngoài bang có thể không diễn ra.
Khúc côn cầu trên băng trong nhà, đấu vật và bóng nước vẫn bị cấm.
Tụ họp trong nhà
Tối đa 12 người từ 3 hộ gia đình có thể tập trung tại một nơi ở riêng, có khăn che mặt và có các biện
pháp thông gió và thúc đẩy từ xa. Những cuộc tụ họp như vậy không được khuyến khích trừ khi đó là
những cuộc tụ họp với những người được êm chủng phù hợp với các hướng dẫn của CDC. Nếu có thể,
các cuộc tụ họp nên diễn ra ngoài trời.
Quán bar ngoài trời, nhà máy bia, nhà máy rượu và nhà máy chưng cất
Các quán bar, nhà máy bia, nhà máy rượu và nhà máy chưng cất có thể mở cửa phục vụ bàn ăn ngoài
trời, có chỗ ngồi cho tối đa 6 người tại một bàn mà không cần cung cấp bữa ăn. Khách không được lẫn
lộn giữa các bàn. Các quán bar, nhà máy bia và nhà máy rượu trong nhà không phục vụ bữa ăn vẫn đóng
cửa.
Các hoạt động sau có thể mở rộng năng lực hoạt động:
Ăn uống
Ăn uống trong nhà tại nhà hàng, quán bar phục vụ bữa ăn, quán cà phê và quán cà phê, khách sạn, bảo
tàng và khu ẩm thực trong trung tâm mua sắm có thể mở rộng lên 50% sức chứa lên đến 200 khách
hàng. Kích thước bàn có thể mở rộng lên đến 6 khách từ tối đa 3 hộ gia đình. Dịch vụ phải kết thúc
trước 11 giờ đêm.
Ăn uống ngoài trời có thể loại bỏ hạn chế về số lượng hộ gia đình ngồi trong một bàn và có thể cho
phép đặt theo nhóm lên đến hai bàn ngoài trời (tối đa 12 người). Bàn chỉ giới hạn cho 6 khách. Bàn có
thể được đặt ngoài trời chỉ phục vụ đồ uống.
Phòng tập thể dục và thể hình
Các phòng tập thể dục trong nhà, trung tâm thể dục và leo tường có thể mở rộng lên 25% sức chứa lên
đến 100 khách hàng, bao gồm cả khách hàng là thanh niên dưới 18 tuổi.
Các lớp thể dục nhóm bao gồm m mạch có thể ếp tục với số lượng ít hơn 25% hoặc 100 người.
Phòng thay đồ và buồng tắm vòi sen trong nhà có thể mở khi thực hiện biện pháp thông gió được DPH
chấp thuận. Phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt và bồn tắm nước nóng trong nhà vẫn đóng cửa.
Giới hạn 25 người đối với các lớp học thể dục ngoài trời được dỡ bỏ miễn là có thể duy trì sự khác biệt
về thể chất giữa những người tham gia.
Bán lẻ
Bán lẻ độc lập, trung tâm mua sắm, dịch vụ bán lẻ ít ếp xúc, cho thuê thiết bị, tổ chức tài chính, ệm
giặt là, v.v. có thể mở rộng công suất khách hàng trong nhà lên 50%.
Nhân viên có thể xử lý các mặt hàng do khách hàng cung cấp như túi, lọ, cốc có thể tái sử dụng và các
vật chứa khác.
Các dịch vụ cá nhân
Dịch vụ cá nhân trong nhà có thể mở rộng đến 50% công suất khách hàng.
Bảo tàng, sở thú và thủy cung
Bảo tàng, vườn thú và bể cá trong nhà có thể mở rộng đến 50% sức chứa khách hàng với một kế hoạch
an toàn đã được phê duyệt. Các phòng áo và triển lãm tương tác có thể ếp tục với các quy trình vệ
sinh tại chỗ. Khán phòng có thể mở cửa trở lại cho các bộ phim theo hướng dẫn của rạp chiếu phim
trong nhà.
Các vườn thú ngoài trời có thể mở rộng hết công suất ở ngoài trời, với sự điều chỉnh vật lý tại chỗ theo
một kế hoạch an toàn đã được phê duyệt.
Thờ cúng trong nhà và tang lễ s
Việc thờ cúng và đám tang trong nhà có thể mở rộng đến 50% công suất và có thể ếp tục ca hát, tụng
kinh và chơi các nhạc cụ gió và đồng theo các quy tắc sức khỏe hiện hành bao gồm che mặt và duy trì
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khoảng cách 12 feet giữa các hộ gia đình.
Biểu nh chính trị trong nhà
Các cuộc biểu nh chính trị trong nhà, chẳng hạn như các cuộc mít nh, có thể mở rộng đến 50% công
suất tối đa và có thể ếp tục ca hát, tụng kinh và chơi các nhạc cụ gió và kèn đồng theo các quy tắc sức
khỏe hiện hành bao gồm che mặt và duy trì khoảng cách 12 feet giữa các hộ gia đình.
Giải trí trực ếp
Giải trí trực ếp trong nhà và ngoài trời trong bối cảnh ăn uống hoặc địa điểm được phép khác có thể
bao gồm ca hát và chơi các nhạc cụ gió và đồng thau tuân theo các quy tắc sức khỏe hiện hành bao gồm
che mặt và duy trì khoảng cách 12 feet giữa các hộ gia đình.
Hoạt động giải trí trực ếp ngoài trời trong bối cảnh lái xe có thể tăng vượt quá 6 người giải trí đến bất
cứ thứ gì có thể với sự cân bằng về thể chất tại chỗ và có thể bao gồm hát và chơi các nhạc cụ gió và
đồng theo các quy tắc sức khỏe hiện hành bao gồm che mặt và duy trì khoảng cách 12 feet giữa các hộ
gia đình.
Rạp chiếu phim trong nhà
Rạp chiếu phim trong nhà có thể mở rộng lên 50% sức chứa lên đến 200 người.
Việc nhượng quyền thực phẩm hoặc đồ uống có chỗ ngồi có thể được ếp tục cho các nhóm khán giả
lên đến 6 người từ tối đa 3 hộ gia đình, miễn là có khoảng cách 6 feet giữa họ và các thành viên khác và
có biện pháp thông gió được DPH chấp thuận.
Nếu có nhiều khán phòng thì mỗi khán phòng được giới hạn dưới 50% hoặc 200 người với điều kiện
cụm rạp không vượt quá 50% sức chứa.
Xưởng phim
Sản xuất phim ngoài trời có thể mở rộng lên 50 người.
Giáo dục đại học và giáo dục người lớn
Các lớp học trong nhà, bao gồm các lớp giảng và thư viện trong khuôn viên trường có thể ếp tục với
50% sức chứa lên đến 200 sinh viên.
Lớp thiết yếu cốt lõi có thể ếp tục mà không có giới hạn dung lượng tối đa miễn là có thể duy trì được
sự khác biệt về mặt vật lý.
Điều hành tour du lịch ngoài trời
Các tour du lịch bằng thuyền và xe buýt ngoài trời có thể mở rộng đến 25 khách hàng quen hoặc các
nhóm ở xa lên đến 25 khách nếu tổng số hơn 25 khách hàng quen.
Hồ bơi
Bể bơi trong nhà có thể mở cửa phục vụ chung đến 25% công suất. Các lớp học thể dục dưới nước
trong nhà vẫn phải đóng cửa.
Các hồ bơi ngoài trời có thể mở cửa sử dụng chung lên đến 50% công suất. Các lớp thể dục nhịp điệu
dưới nước nhẹ nhàng ngoài trời có thể ếp tục.
Giải trí gia đình ngoài trời
Các hoạt động giải trí ngoài trời dành cho gia đình như sân trượt pa n và trượt băng có thể mở rộng hết
công suất ngoài trời với khả năng điều chỉnh thể chất tại chỗ.
Các chuyến đi độc lập trong công viên giải trí có thể cho phép các thành viên của ba hộ gia đình sống
trong không gian kín như ô tô hoặc cabin, với các biện pháp thông gió được khuyến khích.
Các chương trình thanh thiếu niên ngoài trời và các chương trình ngoài giờ học (OST)
Các chương trình chăm sóc trẻ em và trước tuổi K có thể mở rộng từ 16 người tham gia thành các nhóm
ổn định với bất kỳ số lượng nào được phép theo yêu cầu cấp phép của Tiểu bang của họ.
Các chương trình OST dành cho thanh thiếu niên có thể mở rộng đến 27 (bao gồm cả thanh thiếu niên
và người lớn) cho tất cả các chương trình khác ngoài thể thao.
Thanh niên có thể tham gia hai chương trình OST cùng một lúc. Nếu thanh thiếu niên đang tham gia
một môn thể thao ếp xúc vừa phải hoặc nhiều, họ không được tham gia bất kỳ môn thể thao hoặc
chương trình OST nào khác.
Giải trí ngoài trời
Sự tham gia vào tất cả các loại hình giải trí ngoài trời có thể tăng lên 25 người tham gia từ ba hộ gia đình
(và từ bốn hộ gia đình trong trường hợp chơi gôn, tennis và bóng ném).
Các môn thể thao được tổ chức ngoài trời dành cho thanh niên và người lớn có thể ếp tục hoạt động
với các nhóm ổn định gồm 25 người tham gia, không giới hạn hộ gia đình. Người tham gia chỉ có thể
tham gia vào hai hoạt động được tổ chức cùng một lúc.
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Một số loại giải đấu ngoài trời có thể ếp tục mà không có khán giả chơi gôn, quần vợt và bóng ném
miễn là có thể duy trì được sự cân bằng về thể chất.
Trẻ em có thể hoạt động miễn là chúng duy trì được khoảng cách vật lý 6 feet càng nhiều càng tốt.
Các cuộc thi chỉ có thể diễn ra trong quận hoặc với các đội từ các quận lân cận (ví dụ: Marin, San Mateo
và Alameda) trong một cấp độ ngang bằng hoặc ít hạn chế hơn. Phù hợp với hướng dẫn của Bang, việc
di chuyển cho các giải đấu bên ngoài bang có thể không diễn ra.
Tụ họp ngoài trời
Các cuộc tụ họp nhỏ ngoài trời có thể tăng lên đến 25 người từ ba hộ gia đình.
Các cuộc tụ họp ngoài trời liên quan đến đồ ăn và thức uống có thể ếp tục với 6 người từ ba hộ gia
đình.
Các hoạt động sẽ ếp tục vào một ngày sau đó:
Các buổi biểu diễn và lễ hội nghệ thuật, âm nhạc và sân khấu ngoài trời
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, các sự kiện biểu diễn và nghệ thuật ngoài trời được tổ chức có thể diễn ra
với số lượng khán giả lên đến 50 người với Kế hoạch An toàn và Sức khỏe được gửi trước sự kiện ít
nhất 5 ngày.
Không bắt buộc phải có chỗ ngồi được chỉ định nhưng phải duy trì khoảng cách xã hội giữa các thành
viên trong nhóm.
Việc nhượng bộ chỗ ngồi được cho phép tuân theo các nguyên tắc về sức khỏe trong quán bar hoặc ăn
uống ngoài trời.
Các môn thể thao khán giả ngoài trời và các cơ sở giải trí ngoài trời rộng lớn
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, các địa điểm giải trí trực ếp và thể thao dành cho khán giả ngoài trời với chỗ
ngồi được chỉ định có thể mở cửa trở lại với các hạn chế về sức chứa và các hướng dẫn vận hành khác
với kế hoạch An toàn và Sức khỏe đã được phê duyệt.
Trại trẻ qua đêm
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, các trại thanh niên qua đêm có thể ếp tục theo hướng dẫn của Tiểu bang.
H Hướng dẫn Cập nhật ealth
S một F rancisco Sở Y Tế Cộng Đồng (DPH) cập nhật tất cả các tài liệu dưới đây nh đến tháng 23. Các doanh nghiệp cần
ếp tục rà soát DPH của trang web để cập nhật trên Orders Sức khỏe và chỉ thị liên quan đến bạn ngành công nghiệp và
xem xét các chỉ thị toàn bộ . Vui lòng đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có phiên bản mới nhất của Kế hoạch Sức
khỏe & An toàn (HSP) và tuân thủ tất cả các yêu cầu về sức khỏe và các giao thức an toàn, chẳng hạn như đăng bảng chỉ
dẫn, yêu cầu thông gió, hướng dẫn làm sạch và khử trùng.
Đơn hàng ở nhà an toàn hơn C19-07u
Tóm tắt các thay đổi đối với C19-07 - Những thay đổi đáng kể được đánh dấu bằng màu vàng. Phụ lục A | Phụ
lục B | Phụ lục C-1 | Phụ lục C-2 Tài liệu về Sàng lọc Nhân sự A-1 | Tài liệu phát tay sàng lọc phi nhân sự A-2

Hướng dẫn Ăn uống cho Ăn uống | Thông n về Không gian chia sẻ | Tài nguyên và Áp phích cho Nhà hàng | HSP cho
năm 2020-16g Các điểm nổi bật chính bao gồm nhưng không giới hạn:
Ăn uống ngoài trời
Cơ sở ăn uống phải giới hạn số bàn tối đa sáu người / bàn (không giới hạn hộ gia đình; tăng lên từ ba
hộ gia đình)
Cho phép đặt chỗ theo nhóm cho tối đa hai bàn, nhưng các bàn phải được tách biệt và không được lẫn
lộn giữa những khách hàng quen ở các bàn khác nhau (bất kể họ đến từ cùng một hộ gia đình).
Các cơ sở ăn uống có thể phục vụ rượu ngoài trời mà không kèm theo bữa ăn, giống như các quán bar
ngoài trời .
Cho phép giải trí trực ếp với ca hát và chơi các nhạc cụ gió và đồng thau theo các quy tắc an toàn
chung cho các hoạt động như vậy ở ngoài trời.
Ăn uống trong nhà
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Mở cửa với công suất lên đến 50% chỉ dựa trên khách hàng quen, với không quá 200 người (tăng từ
25% công suất lên 100 người), với các bàn cách nhau ít nhất sáu feet ( nh từ ghế của bàn này sang ghế
của người khác) và tuân theo các hạn chế SF bổ sung sau:
Bàn được giới hạn cho sáu người từ ba hộ gia đình (tăng lên từ một hộ gia đình).
Truyền hình được cho phép; Giải trí trực ếp cũng được phép với ca hát và chơi các nhạc cụ gió
và đồng thau theo các quy tắc an toàn chung cho các hoạt động như vậy trong nhà.
Nhân viên lễ tân (những người ếp xúc với khách hàng quen) được yêu cầu đeo khẩu trang
vừa vặn - đặc biệt nên sử dụng khẩu trang N95 không có lỗ thông hơi, ngay cả khi chưa được
kiểm tra vừa vặn, để bảo vệ tối đa.
Ăn uống trong nhà phải đóng cửa trước 11 giờ tối (kéo dài một giờ so với yêu cầu đóng cửa 10
giờ tối trước đó), nghĩa là dịch vụ trong nhà phải dừng trước 11 giờ tối và khách phải rời khỏi
tất cả các bàn trước 11 giờ 30 tối và phải đóng cửa cho đến 5 giờ sáng Ăn uống ngoài trời và dịch
vụ mang ra không bị giới hạn về giờ giấc vào ban đêm .
Giới hạn hai giờ cho mỗi chỗ ngồi trên bàn được dỡ bỏ.
Quán bar ngoài trời
Chỉ mở cửa ngoài trời với dịch vụ bàn và không quá sáu người trên một bàn, tuân theo các quy trình an
toàn tương tự áp dụng cho ăn uống ngoài trời (ngoại trừ bất kỳ yêu cầu nào để phục vụ các bữa ăn nhẹ
nhàng). Khách hàng phải ngồi tại bàn mới được phục vụ và chỉ được dùng đồ uống tại bàn. Không được
phép lẫn lộn giữa những khách hàng quen ở các bàn khác nhau (bất kể họ đến từ cùng một hộ gia
đình). Bao gồm các nhà máy rượu, nhà máy bia và nhà máy chưng cất [Các hạn chế bổ sung của SF].
Quán bar phục vụ bữa ăn
Mở cửa phục vụ ăn uống ngoài trời, ăn uống trong nhà với công suất lên đến 50% chỉ dựa trên khách
hàng quen với tối đa 200 người (tăng từ 25% công suất lên đến 100 người) và mang đi và giao hàng, tất
cả đều tuân theo cùng một quy trình áp dụng cho ăn uống. Chỉ được phép bán đồ uống có cồn để êu
thụ trong khuôn viên mà không có bữa ăn bình thường (tức là có đủ thức ăn để làm món chính) ở ngoài
trời.
Quán cà phê
Mở cửa ngoài trời, trong nhà với công suất lên tới 50% chỉ dành cho khách quen (tối đa 200 người) và
phục vụ đồ ăn mang đi và giao hàng tận nơi, tuân theo các hạn chế tương tự áp dụng cho dịch vụ ăn
uống.
Lệnh cấm của SF đối với việc nhân viên chạm vào cốc, cốc hoặc hộp đựng đồ uống có thể tái sử dụng
khác của khách hàng được dỡ bỏ, tùy thuộc vào bất kỳ hạn chế nào của Tiểu bang.
Dịch vụ cá nhân Hướng dẫn trong nhà cho các dịch vụ cá nhân trong nhà | HSP cho 2020-30e
Dịch vụ cá nhân Hướng dẫn ngoài trời cho các dịch vụ chăm sóc cá nhân ngoài trời | HSP cho 2020-23e
Phòng tập thể dục và Trung tâm thể dục Hướng dẫn trong nhà cho Phòng tập thể dục và Trung tâm Thể dục (Trong nhà và Ngoài trời) | HSP cho năm
2020-31 ngày | Tài liệu sàng lọc
Phòng tập thể dục và Trung tâm thể dục Hướng dẫn Ngoài trời cho Phòng tập thể dục và Trung tâm Thể dục (Trong nhà và Ngoài trời) | HSP cho năm
2020- 27c | Tài liệu sàng lọc
Sản phẩm gia dụng, phần cứng, hàng tạp hóa, v.v.
HSP cho 2020-0 7d
Các phương pháp
hay nhất về bán lẻ tại cửa hàng | Mẹo cho Bán lẻ tại Cửa hàng | HSP cho năm 2020-17b
Bán lẻ lề đường - Đã hủy bỏ
Chuẩn bị thực phẩm để mang đi hoặc giao hàng
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Hướng dẫn giao đồ ăn | HSP cho năm 2020-05 ngày
Văn phòng
Mẹo và FAQ cho văn phòng | HSP cho năm 2020-18c
Cơ sở lưu trú
Lời khuyên cho khách về cơ sở lưu trú | Khám sức khỏe cho khách tại các cơ sở lưu trú | HSP cho năm 2020-29 g
Rạp chiếu phim
trong nhà Hướng dẫn sử dụng rạp chiếu phim trong nhà | HSP cho 2020-35c
Bảo tàng, Sở thú & Thủy cung
HSP cho năm 2020-32ngày
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em
Hướng dẫn Chăm sóc Trẻ em | HSP cho 2020-14f
Các Chương trình Ngoài Giờ Học
Hướng dẫn về Các Chương trình Ngoài Giờ Học | HSP cho năm 2020-21g
Chương trình giáo dục đại học
Hướng dẫn cho các Chương trình Giáo dục Đại học | HSP cho năm 2020-22 giờ | Danh sách kiểm tra Kế hoạch
Phòng ngừa | Mẫu và Hướng dẫn Kế hoạch Phòng ngừa | Bảng câu hỏi về giao thức làm sạch và thông gió
Hướng dẫn về Trường học
cho TK - 12 Trường học
Hồ bơi
HSP cho 2020-24b
Tennis, Bóng ném & Golf
HSP cho 2020-15f
Thể thao giải trí - Thanh niên và Người lớn - HSP MỚI cho năm 2021-0 1b
Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Ngoài trời - Hướng dẫn MỚI cho Lễ hội và Biểu diễn Âm nhạc và Nghệ thuật
Ngoài trời | Mẹo Thu thập | HSP cho năm 2021-02
Các phương pháp
hay nhất về tụ tập ngoài trời | Mẹo Thu thập | HSP cho năm 2020-19g
Các phương pháp thờ cúng trong nhà
tốt nhất | Mẹo Thu thập | HSP cho năm 2020- 34 c
Mẹo thu thập Drive-in-Gatherings để thu thập | HSP cho 2020-28e
SFPUC - Hướng dẫn xả nước
Sau bất kỳ thời gian đóng cửa kéo dài nào, có thể có các vấn đề về chất lượng nước xuất hiện khi bạn quay trở lại, hãy
mở lại cơ sở kinh doanh của bạn và bắt đầu sử dụng nước trở lại. Vi khuẩn từ nước có thể đã phát triển trong nước tù
đọng trong hệ thống đường ống dẫn nước bên trong của bạn. Xem lại hướng dẫn xả nước và danh sách kiểm tra để hỗ
trợ bạn chuẩn bị hệ thống nước của mình để đảm bảo rằng dịch vụ cấp nước chất lượng cao, an toàn và đáng n cậy có
thể được khôi phục. Để biết thêm thông n, hãy truy cập trang web của SFPUC .
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HỘI THẢO:
SF SBDC Kỷ niệm Tháng Lịch sử của Phụ nữ - Thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021 lúc 1:00 chiều
Tháng Ba là Tháng Lịch sử của Phụ nữ. Để kỷ niệm những thành tựu của các nữ doanh nhân, Trung tâm Phát triển
Doanh nghiệp Nhỏ San Francisco (SF SBDC) đang có một cuộc thảo luận với ba nữ chủ doanh nghiệp thành đạt từ San
Francisco.
Trong cuộc thảo luận kéo dài một giờ này, bạn sẽ nghe điều gì đã thúc đẩy họ bắt đầu kinh doanh và m hiểu về những
thách thức mà họ phải vượt qua để thành công, tồn tại và phát triển - đặc biệt là trong một trong những thời điểm
thách thức nhất mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt trong thời gian gần đây lịch sử. Bạn sẽ có cơ hội đặt câu
hỏi cho ba tham luận viên của chúng tôi và nghe trực ếp câu chuyện của họ.
Các tham luận viên đã được xác nhận là:
Emi Tringali , Chủ sở hữu và Người sáng lập của Sniﬀ and Go, SF Dog Walks
LaWanda Dickerson, Chủ sở hữu và Người sáng lập U3Fit
Lina Mills, Chủ sở hữu và Người sáng lập Ý tưởng Sáng tạo Dịch vụ ăn uống
Bấm vào đây để tham gia phiên họp đầy cảm hứng và thông n này.
Hội thảo trên web thông n về ứng dụng của các nhà điều hành địa điểm Shu ered (SVOG) - Thứ Ba, ngày 30 tháng 3
năm 2021 lúc 11:30 sáng
Trước khi chính thức mở đơn đăng ký SVOG, SBA sẽ tổ chức hội thảo trên web về thông n quốc gia để làm nổi bật quy
trình đăng ký cho các thực thể đủ điều kiện ềm năng . Tham gia SBA vì họ sẽ đề cập đến những thực thể đủ điều kiện
tài liệu nào sẽ cần để đăng ký SVOG, thông n chi ết về quy trình đăng ký SVOG sẽ như thế nào và hơn thế nữa . Đăng
ký tại đây .

KINH PHÍ CẬP NHẬT :
Tài trợ cứu trợ của CA - Vòng 5 Mở vào ngày 25 tháng 3
Như đã chia sẻ trước đây trong bản n của chúng tôi, CA Go-Biz và CA Oﬃce of Small Business Advocate đã thêm các
vòng mới cho Tài trợ cứu trợ CA Small Business COVID-19 . Vòng 5 sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng
3. Các ứng viên không được chọn để nhận trợ cấp trong các Vòng 1, 2 và 3 không cần phải nộp đơn lại vì họ sẽ được tự
động chuyển sang Vòng 5. Các ứng viên mới sẽ cần phải nộp đơn.
Cập nhật SBA
Tài trợ cho các nhà điều hành địa điểm đóng cửa (SVOG)
Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ đã ra mắt một trang thông n cho cổng ứng dụng Shu ered Venue Operators
Grant (SVOG) với dự kiến mở đơn đăng ký cho chương trình vào Thứ Năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Trước khi chính
thức mở ứng dụng SVOG, SBA sẽ tổ chức một buổi cung cấp thông n quốc gia hội thảo trên web để làm nổi bật quy
trình đăng ký cho các thực thể đủ điều kiện ềm năng vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021. Những người muốn tham
gia có thể đăng ký tại đây . Ngoài ra, Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ cũng sửa đổi chương trình SVOG để các thực thể
đăng ký khoản vay PPP sau ngày 27 tháng 12 năm 2020, cũng có thể đăng ký SVOG, với SVOG của thực thể đủ điều kiện
sẽ được giảm số ền cho vay PPP. Các đơn xin vay theo hình thức PPP đã được cập nhật để phản ánh điều này. Các
doanh nghiệp quan tâm đến SVOG có thể thực hiện các bước ngay bây giờ để chuẩn bị cho chương trình. Để biết thêm
thông n, hãy truy cập trang web SBA .
Chương trình bảo vệ ền lương (PPP)
Như đã đề cập ở trên, SBA đã ban hành một quy tắc mới để bao gồm tăng khả năng đủ điều kiện cho các tổ chức phi lợi
nhuận và các tổ chức n tức internet cũng như doanh nghiệp nhận khoản vay PPP sau ngày 27 tháng 12 năm 2020 hiện
đủ điều kiện nhận Tài trợ của Nhà điều hành địa điểm (SVO) theo một số điều kiện nhất định. Xin lưu ý rằng SBA hiện
đang cung cấp các khoản vay theo hình thức PPP cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Những người quan tâm đến việc
nhận khoản vay PPP nên đăng ký trước khi chương trình hết hạn. Để biết thêm thông n về PPP, hãy truy cập tại đây .
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Khoản cho vay do Thiên tai do Tổn thương Kinh tế (EIDL)
Tuần trước, SBA đã thông báo gia hạn thời gian trì hoãn cho tất cả các khoản vay thiên tai, bao gồm cả Chương trình
COVID-19 EIDL, cho đến năm 2022. Tất cả các khoản vay thiên tai của SBA được thực hiện trong năm dương lịch 2020 sẽ
có ngày đến hạn thanh toán đầu ên được kéo dài từ 12 tháng đến 24 tháng kể từ ngày ghi chú. Tất cả các khoản cho
vay thiên tai của SBA được thực hiện trong năm 2021 dương lịch sẽ có ngày đến hạn thanh toán đầu ên được kéo dài
từ 12 tháng đến 18 tháng kể từ ngày ghi chú. Doanh nghiệp quan tâm đến việc đăng ký chương trình EIDL có thể truy
cập tại đây .

Để luôn cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy đăng ký n tức điện tử của chúng tôi tại
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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