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Opisina ng Maliit na Newsle�er ng Negosyo
 
Paksa: BAGONG Mas Ligtas na Magbalik na Mag-order; Papara�ng na SBC Mtg
 
 
Hunyo 1 4 , 2021
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Habang naghahanda ang San Francisco na ganap na muling magbukas, inilabas ng Kagawaran ng Kalusugan
Pangkalusugan ang bagong Safer Return Together Order C19-07y. Basahin ang para sa karagdagang impormasyon at
mga detalye ng mga pagbabago na magkakabisa sa Hunyo 15. Kung sakaling napalampas mo ang aming huling
newsle�er sa na- update na gabay sa mukha na sumasaklaw sa gabay mula sa CA Department of Public Health, maaari
mo itong makita dito .
 
Napakatagal ng paglalakbay upang magtapos sa ilaw sa dulo ng lagusan. Kasama ng San Franciscans ng pagsunod sa
patnubay ng ang pagkakasunod-sunod ng kalusugan at direk�ba, ang COVID bakuna roll out at ang pagiging epek�bo
at kakayahang magamit ng bakuna din nilalaro ng isang malaking papel sa decreas ing case rate, hospitaliza�ons at
pagkalat komunidad. Patuloy na hinihimok ng Department of Public Health ang lahat ng mga karapat-dapat na
mabakunahan sa lalong madaling panahon, upang ang San Francisco at ang buong Bay Area ay ligtas na muling
magbukas. Ang publiko ay maaaring gumawa ng isang �panan o makahanap ng isang drop-in site sa pamamagitan ng
pagtawag sa (628) 652-2700 o sa pamamagitan ng pagpunta sa sf.gov/get-vaccinated . 
 
Tulad ng nakasanayan, ang Opisina ng Maliit na Negosyo ay narito upang tulungan at suportahan ang mga maliliit na
negosyo sa aming muling pagbubukas at paggaling mula sa pandemikong ito. Kung kailangan mo ng tulong,
mangyaring mag- email sa amin sa sfosb@sfgov.org o tumawag sa 415-554-6134. Hinihimok din namin ang mga
negosyo na suriin nang madalas ang oewd.org/covid19 para sa mga mapagkukunan.     
 
Sa Pakikiisa,
 
Opisina ng Maliit na Negosyo
 
 
ANUNSYO:
Pagpupulong ng Maliit na Komisyon sa Negosyo - Lunes, Hunyo 14, 2021 ng 4:30 PM
Sumali sa San Francisco Small Business Commission (SBC) para sa regular na pagpupulong nito upang malaman ang
tungkol sa mga programa at batas na nakakaapekto sa mga maliliit na negosyo sa San Francisco. Kasama sa agenda ng
Lunes ang :  

BOS File No. 210598: Administra�bong Code - Pagbabayad para sa Broken Windows Dahil sa Vandalism. Batas
sa Batas , Batas sa Batas Pambatas
BOS File No. 210603: Administra�bong Code - Epekto Ng COVID-19 Sa Mga Komersyal na Pag-arkila. Batas sa
Batas , Batas sa Batas Pambatas
Pag-apruba ng Mga Applica�on ng Legacy Business Registry at Resolusyon.

ABS Seafood
Delicate Daisy - House of Flowers
Italian-American Social Club ng San Francisco
Rainbow Grocery Coopera�ve, Inc.
Sam's Burgers
Sue Fisher King Co.

Pagtatanghal sa Proposal ng Jazz Musician at Venue Revitaliza�on Proposal.
 
Manood nang live sa SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live 
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Upang maibigay ang Komisyon sa Maliit na Negosyo ng nakasulat na komentong publiko sa anuman sa mga nabanggit
na bagay, mangyaring ipadala sa sbc@sfgov.org , o sumali sa pagpupulong para sa pampublikong komento.   
 
Para sa komentong publiko, tumawag sa 415-655-0001; Code ng Pag-access: 187 724 1238 . Pindu�n ang # dalawang
beses upang makinig sa pagpupulong sa pamamagitan ng audio conference Dial * 3 kapag handa ka na sa pila.
 
Mas ligtas na Magbalik na Mag-order ng C19-07y
San Francisco at ang Bay Area ngayon ay may napakababang COVID-19 kaso mga rate sa pagbabakuna rate ng pagtaas .
Kaugnay sa pagwawakas ng Estado ng Blueprint para sa isang Mas Ligtas na Ekonomiya at paglalagay sa lugar nito ng
bago, limitadong gabay ng COVID-19, naglabas ang Opisyal ng Pangkalusugan ng Ligtas na Bumalik na Order C19-07y na
magkakabisa sa Hunyo 15. Kasabay ng pag-isyu ang bagong order , tatapusin ng Health Officer ang marami sa mga
order at direk�ba na nauugnay sa COVID-19, kahit na ang iba pa ay magpapatuloy.
 
Ang Safer Return Together Order ay nakakataas ng mga lokal na limitasyon sa kapasidad sa negosyo at iba pang mga
sektor, mga kinakailangang lokal na pisikal na distansya, at maraming iba pang mga nakaraang paghihigpit sa
kalusugan at kaligtasan. Hindi na kinakailangan ang mga negosyo na maghanda at mag- post ng mga social distancing
na protokol o sa karamihan ng mga pagkakataon ay magsumite ng mga plano sa kalusugan at kaligtasan sa Opisyal ng
Pangkalusugan. Hindi rin sila mahigpit na hinihimok na pahintulutan ang mga empleyado ng opisina na magpatuloy na
gumana nang malayo hangga't maaari. Gayundin, maliban para sa mga paaralan, childcare, at out-of - �me programa
ng paaralan, sektor guidance �yak na sa ilalim ng lokal na direk�ba sa kalusugan ay hindi na mag-apply.
 
Ang mga pangkalahatang kinakailangan para sa mga negosyo at en�ty ng gobyerno ay nagsasama ngunit hindi
limitado sa mga sumusunod:

Hikaya�n ang Mga Gawain na Maaaring Maganap sa Labas
Ang lahat ng mga negosyo at en�ty ng gobyerno ay hinihimok na isaalang-alang ang paglipat ng mga
operasyon o ak�bidad sa labas, kung maaari at hanggang sa pinahihintulutan ng lokal na batas at
pinahihintulutan ang mga kinakailangan, sapagkat sa pangkalahatan ay mas mababa ang peligro ng
paghaha�d ng COVID-19 sa labas na taliwas sa loob ng bahay.

Pagsusuri sa Kalusugan ng Mga Tauhan
Ang mga negosyo at en�ty ng gobyerno ay dapat bumuo at magpatupad ng isang proseso para sa pag-
screen ng Tauhan para sa mga sintomas ng COVID-19, ngunit ang kinakailangang ito ay hindi
nangangahulugang dapat silang magsagawa ng on-site na pag-screen ng Personnel. Dapat tanungin ng
mga negosyo at en�ty ng gobyerno ang Tauhan na suriin ang kanilang sariling mga sintomas bago mag-
ulat na gumana. Kung ang p ersonnel ay may mga sintomas na naaayon sa COVID-19, dapat nilang
sundin ang Indibidwal na paghihiwalay at patnubay ng quaran�ne sa pagkakasunud-sunod na ito
(pahina 7).

Dapat Pahintulutan ng Mga Negosyo ang Tauhan na Mana�li sa Tahanan Kapag May Sakit
Kinakailangan ang mga negosyo na sundin ang mga panuntunan at regulasyon ng Cal / OSHA na
pinapayagan ang p ersonnel na mana�li sa bahay kung saan mayroon silang mga sintomas na
nauugnay sa COVID-19 na bago o hindi ipinaliwanag ng ibang kondisyon o kung nasuri sila ng COVID-19
(ng isang pagsubok o isang clinician) kahit na mayroon silang walang mga sintomas, at upang huwag
magkaroon ng mga p ersonnel pagbalik sa trabaho hanggang sa magkaroon sila nasiyahan ilang mga
kundisyon, ang lahat bilang karagdagang set nakalahad sa patakaran Cal / OSHA. Gayundin, b
usinesses ay kailangang sumunod sa California Senate Bill 95 (Labor Code, mga seksyon 248.2 at
248.3), na nagbibigay na ang mga employer na may higit sa 25 empleyado ay dapat bigyan ang bawat
empleyado 80 oras ng COVID na may kaugnayan may sakit leave retroac�ve hanggang Enero 1, 2021 at
sa pamamagitan ng Setyembre 30, 2021 (na-rate para sa mas mababa sa mga full �me na empleyado),
kasama na ang mga empleyado ay maaaring gumamit ng bayad na sick leave upang mabakunahan o
para sa karamdaman pagkatapos ng pagbabakuna. Ang bawat b usiness ay ipinagbabawal mula sa
pagkuha ng anumang aksiyon laban sa sinumang p ersonnel para sa panana�ling bahay sa alinman sa
mga pangyayari na inilarawan sa subseksyon na ito.
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Signage
Signage for Patrons - Lahat ng b usinesses at government en�ty ay kinakailangan upang kitang-kita
ang pag-post ng signage na nagpapaalala sa mga indibidwal ng mga pinakamahusay na kasanayan sa
pag-iwas sa COVID-19 upang mabawasan ang paghaha�d: Magpabakuna; Mana�li sa bahay kung may
sakit, at kausapin ang iyong doktor; Magsuot ng maskara para sa karagdagang proteksyon; I-maximize
ang sariwang hangin; at linisin ang iyong mga kamay.
Signage para sa mga empleyado - Lahat b usinesses at mga en�dad ng pamahalaan ay kinakailangan
upang post tanda sa empleyado break na kuwarto o lugar na naghihikayat sa mga empleyado upang
makakuha ng nabakunahan at ipinapaalam sa kanila kung paano upang makakuha ng karagdagang
impormasyon.
Ang mga sample na signage ay magagamit online sa h�ps://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-
toolkit .

Mga Alituntunin ng Ben�lasyon
Lahat b usinesses at pamahalaan en�ty na may panloob na operasyon ay urged upang suriin ang mga
Ben�lasyon Mga Alituntunin at ipatupad ang mga estratehiya na ben�lasyon para sa panloob na mga
pagpapatakbo bilang magagawa.

Mandatory Repor�ng ng Mga Negosyo at Mga En�ty ng Pamahalaan
Pare-pareho sa Cal / OSHA patakaran at regulasyon, b usinesses at mga en�dad ng pamahalaan ay
dapat nangangailangan na ang lahat p ersonnel agad na alertuhan ang b usiness o en�ty ng
pamahalaan kung subukan nilang posi�bo para COVID-19 at naroroon sa lugar ng trabaho alinman sa
(1) sa loob ng 48 oras bago ang simula ng mga sintomas o sa loob ng 10 araw pagkatapos ng simula ng
mga sintomas kung sila ay palatandaan; o (2) sa loob ng 48 oras bago ang petsa kung saan sila nasubok
o sa loob ng 10 araw pagkatapos ng petsa kung saan sila nasubok kung sila ay asymptomat. Kung ang
isang b usiness o pamahalaan en�ty natututo na ang tatlo o higit pa ng kanyang p ersonnel ay
nakumpirma posi�bong mga kaso ng COVID-19 at bumisita sa lugar ng trabaho sa panahon ng kanilang
high-risk na tagal ng pagkakalantad sa anumang oras sa panahon ng isang 14-araw na panahon (ibig
sabihin, tatlong mga kaso onsite sa loob ng isang 14 na araw na panahon), kung gayon ang en�ty ay
dapat tumawag sa DPH sa 628-217-6100 kaagad upang iulat ang mga kaso at sa anumang kaganapan na
hindi lalampas sa susunod na araw ng negosyo pagkatapos malaman ang mga posi�bong kaso. Ang
mga negosyo at en�ty ng gobyerno ay dapat ding sumunod sa lahat ng pagsisiyasat ng kaso at mga
hakbang sa pagsubaybay sa pagsubaybay na i�nuro ng DPH kasama na ang pagbibigay ng anumang
impormasyon na hiniling sa loob ng �meframe na ibinigay ng DPH, na nagtuturo sa p ersonnel na
sundin ang mga paghihiwalay at mga quaran�ne na protokol na �nukoy ng DPH, at hindi kasama ang
mga posi�bong kaso at hindi pa nasusulat na malapit mga contact mula sa lugar ng trabaho sa mga
panahong ito ng paghihiwalay at quaran�ne.

Mga Paaralan at Programa para sa Mga Bata at Kabataan
Mga Paaralan - Batay sa napakababang rate ng kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon, at ang ipinakitang
mababang peligro na maiha�d sa mga se�ng ng paaralan, lubos na naniniwala ang Opisyal ng
Pangkalusugan na ang mga paaralan ay maaaring at dapat muling buksan nang buo para sa mga
personal na klase para sa lahat ng mga marka sa simula. ng 2021/2022 taong pasukan. Higit sa lahat
dahil hindi lahat ng mga bata ay karapat-dapat na mabakunahan laban sa COVID-19 sa ngayon, ang mga
paaralan ay dapat na sundin ang mga kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan na nakalagay sa Health
Officer Direc�ve No. 2020-33, kasama na ang maaaring baguhin sa hinaharap, upang ma�yak na ang
kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral at p ersonnel sa lugar ng paaralan.
Mga Programa para sa Mga Bata at Kabataan - Higit sa lahat dahil hindi lahat ng mga bata ay karapat-
dapat na mabakunahan laban sa COVID-19 sa ngayon, ang mga sumusunod na Programa para sa Mga
Bata at Kabataan ay dapat na gumana alinsunod sa mga kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan na
nakalagay sa Direk�bong Opisyal ng Kalusugan Blg. 2020 -14, kabilang na maaaring baguhin sa
hinaharap (1) mga pasilidad sa pangangalaga ng grupo para sa mga bata na wala pa sa elementarya —
kasama, halimbawa, ang mga lisensyadong mga sentro ng pangangalaga sa bata, mga daycares, mga
daycares ng pamilya, at mga preschool (kabilang ang mga koopera�ba na preschool); at (2) maliban sa
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mga paaralan, na pinag-uusapan sa subseksyon ng nasa itaas, mga ins�tusyong pang-edukasyon o
libangan o programa na nagbibigay ng pangangalaga o pangangasiwa para sa mga bata na may edad na
sa paaralan at kabilang ang halimbawa, mga hub ng pag-aaral, iba pang mga programa na sumusuporta
at nagdaragdag distansya ng pag-aaral sa mga paaralan, mga programa sa pag-aalaga ng bata na nasa
edad ng paaralan, mga programa sa palakasan ng kabataan, mga kampo sa tag-init, at mga programang
a�erschool.

 
Mangyaring suriin ang Mas ligtas na Magkasama na Order C19-07y sa kabuuan nito para sa lahat ng mga detalye.
 
Nai-update at Na-save na Mga Order sa Kalusugan at Direk�ba
Kasama ang mga nag-isyu ng bagong order, Kagawaran ng Kalusugang Pampubliko (DPH) ay na-update at / o ay tapusin
ang sumusunod na mga order kalusugan at direk�ba.
 
Mga Programa para sa Direk�bong Bata at Kabataan - Nai-update noong Hunyo 11, 2021
Mga Programa para sa Direk�bong Bata at Kabataan | Patnubay para sa Pag-aalaga ng Bata, Wala sa Paaralang Oras at
Mga Camps sa Araw
TANDAAN: Ang mga kinakailangan at pinakamahuhusay na kasanayan para sa mga programa sa Out-of-School Time
(OST) ay isinama sa Mga Programa para sa Mga Bata at Kabataan.
 
Nasa ibaba ang buod ng mga pagbabago mula noong 5/20/21 nang huli itong na-update. Ang mga pangunahing pag-
update ay naka-highlight sa asul na kulay sa direk�ba. Mangyaring suriin ang direk�ba at patnubay sa kabuuan nito
para sa lahat ng mga detalye.
 

Nagdagdag ng mga kadahilanan para sa pag-aangat ng ilang pag-iingat ng COVID-19 sa seksyon ng Mga
Pangunahing Mensahe.
Hindi kinakailangan ang mga maskara sa labas, bawat patnubay sa CDPH sa mga takip sa mukha na inisyu
noong 6/9/2021. Ang seksyon sa facemasks ngayon ay tumutukoy sa patnubay sa CDPH.
Maaaring suriin ng kawani ang sarili para sa mga sintomas ng COVID-19 at pagkakalantad sa bahay. Ang mga
programa ay hindi kailangang i- verify na ang kawani ang gumawa nito araw-araw.
Ang mga kinakailangang senyas ng COVID-19 ay na-update at nabawasan sa dalawang magkakaibang
palatandaan lamang. Dapat i-post ng mga programa ang mga sumusunod na kinakailangang palatandaan:

Pinakamahusay na Mga Kasanayan sa Pag-iwas sa COVID -19 - Mag-post nang prominente sa lahat ng
mga pampublikong pasukan.
Impormasyon sa pagbabakuna ng COVID-19 para sa mga empleyado - Mag-post sa mga silid ng pahinga
ng kawani at iba pang mga lugar ng kawani.
Ang ibang mga palatandaan ng COVID-19 ay hindi na kinakailangan. Ang mga palatandaan na
inaprubahan ng SFDPH ay online sa h�ps://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit

Inalis ang mga paghihigpit para sa mga sumusunod:
Ang bilang ng mga tao na pinapayagan sa mga pagtatanghal, mga kaganapan sa pamilya, paglilibot at
open house. Para sa mga pagdiriwang, palabas at iba pang mga kaganapan na kasangkot ang mga
pamilya; mga paglilibot; at mga bukas na bahay , magtago ng isang tala ng lahat ng mga taong
dumadalo. Ito ay maging kapaki-pakinabang kung ang isang tao sa isang kaganapan, tour o open house
mamaya nasuring posi�bo COVID-19 .
Hindi na kinakailangan ang cohor�ng sa mga programa para sa mga bata at kabataan. Kung ang isang
tao sa iyong programa ay sumubok ng posi�bo para sa COVID-19, hindi na ipalagay ng SFDPH na lahat
ng tao sa isang klase, pangkat o pangkat ay malapit na makipag-ugnay. Ang mga tao lamang na nasa
loob ng 6 talampakan ng taong may COVID-19 nang hindi bababa sa 15 minuto, sa loob ng 24 na oras,
ay maituturing na malapit na mga contact.
Mga ak�bidad na mas mataas ang peligro: palakasan, sayaw, ehersisyo, mga instrumento ng hangin at
pagkanta. Inalis ng SFDPH ang mga lokal na paghihigpit sa palakasan, sayaw at ehersisyo. Patuloy na
sundin ang anumang patnubay sa CDPH sa palakasan na manana�ling epek�bo pagkatapos ng Hunyo
15.
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Mga field trip. Ang lahat ng mga paghihigpit sa mga paglalakbay sa larangan ay �nanggal. Maaari kang
pumunta sa mga field trip sa mga panlabas o panloob na des�nasyon. Maaari kang gumamit ng mga
nakabahaging sasakyan o pampublikong transportasyon.
Mga pagkaing is�lo ng pamilya . Pinapayagan ang mga pagkaing is�lo ng pamilya. Ang mga pagkain ay
hindi kailangang paisa-isa na nabalot o na-pack.
Ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring sumali sa paglalakad ng mga bus sa paaralan.
Inalis ang seksyon sa pag-aalaga ng mga sanggol at sanggol. Ang SFDPH ay hindi nangangailangan ng
karagdagang kalusugan at kaligtasan para sa pangkat ng edad na ito.

 
Ang nai-save na COVID-19 na Mga Order sa Kalusugan na epek�bo Hunyo 15:

Mga Kinakailangan sa Pagsubok para sa Mga Pasilidad sa Kalusugan at Tagapagbigay ng C19-15c
Pagsubok sa Postmortem C19-14
Nangangailangan ng Mga Pantakip sa Mukha C19-12f
Mga Kinakailangan sa Pag-uulat ng Laboratoryo C19-10
Pagsubok at Pag-uulat sa Mga Kasanayang Pasilidad sa Pangangalaga C19-13
Mga Panuntunan sa Pangkalahatang Bisita:

Mga Pasilidad ng Pangangalaga sa Residensyal C19-09c
Mga Kasanayang Pangangalaga sa Pangangalaga (SNF) C1-03c
ZSFGH at LHH C19-01d

Mga kinakailangan para sa SROs C19-04
 
Para sa mga detalye, bisitahin ang website ng SFDPH Health Order .
 
Ang nai-save na COVID-19 na Direktoryo sa Kalusugan na epek�bo mula Hunyo 15:

Kainan
In-Store Retail
Personal na Mga Serbisyo (Sa Loob at Labas)
Mga Gym at Fitness Center (Sa Loob at Labas)
Mga Opisina
Paggawa
Warehousing
Konstruksyon
Mga Programa sa Mas Mataas na Edukasyon
Pinasadyang Mga Serbisyo sa Pagsuporta
Mga Sinehan sa Panloob na Pelikula
Mga Pasilidad sa Pagpapatuloy
Mga Museo, Zoo at Aquar ium
Pang-libangan na Palakasan - Kabataan at Matanda
Mga pool
Mga Panlabas na Sining at Pagdiriwang ng Musika
Panloob na Pagsamba
Mga Drive-in-Gatherings
Panlabas na Pag��pon
Mga Cooling Center

 
Para sa mga detalye, bisitahin ang SFDPH Health Direc�ve website .
 
 
WEBINARS:
Papara�ng na Pagkakonsensya sa Restaurant sa SFO - Martes, Hunyo 15, 2021 ng 9:30 AM PDT
Mangyaring sumali sa isang talakayan hinggil sa papara�ng na pagkakataon sa pagbibigay ng restawran sa SFO. Ang
opurtunidad na ito ay para lamang sa maliliit na negosyo na hindi pa nagpapatakbo ng isang konsesyon sa paliparan.
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Sa talakayang ito, malalaman mo ang pangunahing mga pagkakaiba sa pagitan ng pagpapatakbo ng isang restawran sa
isang paliparan kumpara sa pagpapatakbo ng isang tabi-tabi ng restawran o sa isang mall. Malalaman mo rin ang
tungkol sa karaniwang mga minimum na kwalipikasyon at kinakailangang paggasta (pro forma budget) para sa
pagpapatakbo sa SFO. Dahil ito ay isang talakayan, magkakaroon ka ng sapat na pagkakataon na ibahagi ang iyong mga
saloobin tungkol sa mga kwalipikasyon at mga kinakailangan sa pagpapatakbo at posibleng maimpluwensyahan ang
nilalaman sa papara�ng na paghingi.
 
Ang mga konsesyon ng SFO ay nagbibigay sa mga parokyano at empleyado ng Paliparan ng pagkain, inumin, �ngi, at
mga serbisyo ng pasahero tulad ng banking at mga cart ng bagahe. Ang talakayang ito ay makakatulong sa paghubog
ng solicita�on (RFP) para sa papara�ng na lease ng restawran (pagkain at inumin) na pag-upa sa Terminal 3, Boarding
Area F.
 
Pagpupulong ng Mga Koponan ng Microso� - Sumali sa iyong computer o mobile app
Mag-click dito upang sumali sa pagpupulong
O tumawag sa (audio lamang)
+1 650-466- 0290 ,, 677620492 # Estados Unidos, San Jose  
Telepono ng Conference ID: 677 620 492 #
 
Mga Tip sa Buwis para sa Mga Negosyo sa Negosyo - Miyerkules, Hunyo 16, 2012 ng 4PM
Ang pag-file at pagbabayad ng mga buwis nang maayos ay maka�pid sa iyo at sa iyong negosyo oras at pera sa
hinaharap! Sumali sa Renaissance Center upang malaman kung ano ang kailangan mong i-file upang sumunod sa mga
batas sa pederal na buwis, mga simpleng paraan upang makalkula ang �nantyang pagbabayad, pagtatala ng
pinakamahuhusay na kasanayan, kung paano makakaapekto ang batas ng COVID-19 sa iyong mga buwis, at higit pa!
Mag-click dito upang magparehistro.
 
Ikalabing-isang sesyon sa Pakikinig - Huwebes, Hunyo 17, 2021 ng 12PM PDT
Pinagsasama-sama ng Pacific Community Ventures (PCV) ang mga may-ari ng I�m na negosyo, mga namumuno sa
pamayanan, at mga stakeholder para sa isang virtual na pag��pon ng komunidad sa Hunyo 17 ng 12 PM PDT , upang
ipagdiwang ang mga karanasan at pagsusumikap ng mga may-ari ng I�m na negosyo sa nakaraang taon, igalang ang
Juneteenth, at upang marinig ang iyong mga kwento. Mangyaring sumali upang ibahagi ang iyong kwento, at kung
paano nila mapalakas ang karagdagang suporta upang maiha�d sa iyong komunidad. Dagdagan ang nalalaman at
magparehistro dito .
 
Pera ng Ibang Tao - Lunes, Hunyo 21, 2021 ng 6:00 PM
Gumagamit ka man ng equity, loan, trade credit, prepaid na kita, mga donasyon, o ilang kombinasyon ng mga
mapagkukunan sa pagpopondo, ang paggamit ng pera ng ibang tao upang mailunsad o mapalago ang iyong negosyo ay
nagdadala ng napakataas na peligro ng mga hindi kasiya-siyang sorpresa at ligal na pagtatalo. Susuriin ng workshop na
ito ang mga panganib at pagkakataon ng iba't ibang mga uri ng pagpopondo ng maliit na negosyo, at tutulungan kang
maunawaan kung paano malinaw na natukoy ang iyong ligal na mga karapatan at obligasyon nang maaga sa pagsulat
upang maprotektahan ang iyong sarili. Mag-click dito upang magparehistro.
 
Pagbalik sa Track - Huwebes, Hunyo 24, 2021 ng 11:00 AM PDT
Ang Small Business Administra�on (SBA) at Public Private Strategies Ins�tute (PPSI) ay nagbibigay ng maraming mga
pang-edukasyon na pagkakataon para sa iyo upang:

Pakinggan ang tungkol sa kung anong mga hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang malaman at
samantalahin ang mga bago at mayroon nang mga program na magagamit sa SBA
Kumuha ng isang update tungkol sa mga programa at kamakailang mga anunsyo ng patakaran na ginawa ng
Biden-Harris Administra�on
Nasagot ang iyong mga katanungan sa pamamagitan ng SBA Leadership at maliliit na eksperto sa negosyo
Alamin kung paano ka maaaring maging isang lider ng bakuna sa iyong komunidad
Tuklasin ang mga tool at mapagkukunan na maaari mong gami�n upang gawing digital ang iyong negosyo

 
Ang webinar na ito ay nakatuon sa Serbisyo ng SBA Region 9 - AZ, CA, GU, HI, NV . Magparehistro dito .
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PAG- UPDATE NG RESPREO NG PAGPAPAKITA :
SF Bagong Deal Maliit na Negosyo sa Tulong sa Tulong sa Utang - BUKSAN
Ang SF New Deal ay naglunsad ng isang programa ng micro Grant upang ipamahagi ang $ 1,000,000 na tulong sa utang
sa mga maliliit na negosyo sa San Francisco.
 
Ang mga gawad na $ 2,500 ay ibibigay sa 400 maliliit na negosyo. Ang programang ito ng pagbibigay ay bukas sa lahat
ng maliliit na negosyo, kabilang ang mga bagong bukas na negosyo, na hindi pa nakilahok sa alinman sa mga programa
ng SF New Deal. Ang negosyo ay hindi dapat maging isang restawran upang mag-apply - halimbawa ng mga �ndahan
ng libro, �ngiang �ndahan, mga salon ng kuko o anumang uri ng naapektuhan na maliliit na negosyo ay hinihikayat na
mag-apply.
 
Ang mga indibidwal ay maaaring mag-aplay para sa kanilang sariling negosyo upang makatanggap ng isang bigyan o
maaaring italaga ang kanilang mga paboritong maliit na negosyo para sa mga gawad. Ang mga detalye ng aplikasyon at
nominasyon ay nakalista sa SF New Deal Small Business Utang na Grant Grant Program Page . Ang panahon ng
pagsusumite ng aplikasyon ay mula Hunyo 1 - Hunyo 30, 2021. Ang mga anunsyo ng gawad ay gagawin sa o bago ang
Hulyo 31, 2021.
 
Kusina Zero SF Grant - BUKSAN
Tinatawagan ang lahat ng SF f ood s ervice r elated b usinesses . Samantalahin ang mga gawad ng Kagawaran ng
Kapaligiran ng San Francisco ng Kapaligiran para sa $ 14,500– upang suportahan ang nakakain na pagliligtas ng pagkain
upang pakainin ang mga nangangailangan ng San Franciscans habang binabawasan ang labis na gastos sa pagbili at
pagtatapon sa so�ware ng pagsubaybay sa basura ng pagkain. Magagamit ang mga gawad sa mga first-come, first-
service base hanggang Setyembre 2021. Mag-sign up ngayon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay kay Kelly Gaherty,
Komersyal na Zero Waste Assistant Coordinator sa kelly.gaherty@sfgov.org o 415-355-3768.  
 
Mga Update sa SBA
Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) - BUKSAN
Ang portal ng applica�on na Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) ay bukas para sa mga operator ng live na lugar,
live na mga organisasyong pang-arte, museo at sinehan, pa� na rin ang mga tagapagpataguyod ng live na venue, mga
tagagawa ng teatro at kinatawan ng talento upang mag-aplay para sa kri�kal na kaluwagan sa ekonomiya. Ang
programa ng SVOG ay inilalaan ng higit sa $ 16.2 bilyon para sa mga gawad. Sa mga pondong ito, hindi bababa sa $ 2
bilyon ang nakalaan para sa mga karapat-dapat na aplikasyon ng SVOG na may hanggang sa 50 buong-panahong
empleyado. Ang mga karapat-dapat na aplikante ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga gawad na katumbas
ng 45% ng kanilang kabuuang kita na kinita hanggang sa isang maximum na halagang $ 10 milyon para sa isang solong
bigay. Ang SBA ay tumatanggap ng mga aplikasyon ng SVOG sa isang first-in, first-out na batayan at naglalaan ng mga
aplikante sa kani-kanilang mga priority period habang tumatanggap ito ng mga applica�on. Para sa karagdagang
impormasyon at upang mag-apply, bisitahin ang h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .  
 
Economic Injury Disaster Loan (EIDL) - BUKSAN
Bilang tugon sa COVID-19, ang mga maliliit na may-ari ng negosyo ay maaaring mag-apply para sa Economic Injury
Disaster Loan (EIDL) upang matugunan ang mga obligasyong pampinansyal at mga gastos sa pagpapatakbo. Ang halaga
ng pautang ay maaaring hanggang sa $ 500,000 na may 3.75% naayos na rate ng interes sa isang 30-taong term. Walang
penalty o bayarin sa prepayment. Upang matuto nang higit pa at mag-apply, bisitahin ang sba.gov/ eidl .
 
 
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 .
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