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Hunyo 12, 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Tulad ng ipagpatuloy ang mga serbisyo sa panlabas na kainan simula simula ngayon, nais naming ipaalala sa iyo na
magsagawa ng panlipunan na paglalakbay at magsuot ng takip ng mukha kapag umalis ka sa iyong tahanan. Ang San
Francisco ay maaaring sumulong sa muling pagbubukas kung magpapatuloy tayo sa pagsulong sa mga
tagapagpahiwa�g ng COVID-19. Mangyaring gawin ang iyong bahagi sa pagpapana�ling ligtas at malusog ang aming
Lungsod.
 
Nai-update na Tirahan sa Lugar ng Kalusugan ng Lugar Blg C19-07e
Ang bagong Order na ito ay nag- update, nagbabago, at pinapalitan ang naunang pagpapalawig ng Shelter in Place
Order at nanana�ling may bisa, nang walang �yak na petsa ng pag-expire, hanggang sa mapalawak ito, nailigtas,
superseded, o susugan sa sulat ng Health Officer. Ang Hunyo 11, 2020 update na ito ay idinagdag sa listahan ng
Karagdagang Negosyo na maaaring ipagpatuloy ang mga operasyon: 
 

Panlabas na kainan - Simula sa ganap na ika-6:00 ng umaga noong Hunyo 12, 2020, ang mga restawran at bar na
naghahain ng pagkain ("mga panlabas na silid ng kainan") ay maaaring gumana para sa panlabas na kainan
lamang sa mga limitasyon at kundisyon. Para sa detalyadong impormasyon, suriin ang Appendix C-1, pahina
12.
Mga in-store na benta ng �ngi - Simula sa ganap na 6:00 ng umaga noong Hunyo 15, 2020, ang mga �ngi ay
maaaring magsimulang tumakbo para sa panloob na pamimili, napapailalim sa mga limitasyon at kundisyon.
Para sa detalyadong impormasyon, suriin ang Appendix C-1, mga pahina 3-5.
Mga laro ng propesyonal na koponan ng sports at paligsahan na walang mga manonood (na may isang
naaprubahan na plano) - Ang mga propesyonal na koponan sa sports na nais na ipagpatuloy ang mga
kasanayan, laro, o mga paligsahan at pagsasahimpapawid ng mga kaganapan sa San Francisco, nang walang
mga manonood na walang tao, ay maaaring magsumite sa Health Officer a iminungkahing plano na
nagdedetalye ng kalinisan, paglalakbay sa lipunan, screening sa kalusugan, at iba pang mga pamamaraan na
ipatutupad upang mabawasan ang panganib ng paghaha�d sa mga manlalaro, kawani, media, broadcast crew,
at anumang iba pa na magiging pasilidad. Para sa detalyadong impormasyon, suriin ang Appendix C-1, pahina
10.
Ang pag-stream o pagsasahimpapawid ng mga kaganapan sa libangan (na may inaprubahan na plano, kung
kinakailangan) - Ang mga operator ng mga lugar ng libangan ay maaaring mag-film, stream, o kung hindi man
mai-broadcast ang mga maliliit na kaganapan hangga't nakamit mo ang paglalarawan at mga kondisyon upang
mapatakbo. Para sa detalyadong impormasyon, suriin ang Appendix C-1, pahina 11.
Mga panlabas na fitness fitness - Simula sa ganap na ika-6:00 ng umaga noong Hunyo 15, 2020, ang mga klase sa
fitness fitness sa labas (halimbawa, panlabas na kampo ng boot, mga klase ng sayaw na hindi makipag-ugnay,
tai chi, pilates , at mga klase sa yoga) ay maaaring magsimulang magpatakbo ng mga limitasyon at kundisyon
ng paksa. Para sa detalyadong impormasyon, suriin ang Appendix C-1, mga pahina 13-15.
Mga serbisyong panloob na sambahayan - Simula sa ganap na ika-6:00 ng umaga noong Hunyo 15, 2020, ang
mga panloob na serbisyo sa sambahayan na maaaring ibigay habang pinapana�li ang panlipunang paglalakbay
(hal., Ang mga tagapaglinis at tagapagluto) ay maaaring magsimulang gumana, alinsunod sa mga limitasyon at
kundisyon. Para sa detalyadong impormasyon, suriin ang Apendise C-1, mga pahina 15-16.
Ang mga di-mahahalagang tanggapan kung saan ang telecommu�ng ay hindi magagawa - Simula sa alas-6: 00
ng umaga noong Hunyo 15, 2020, ang mga lugar ng tanggapan na hindi pinahihintulutan na gumana sa ilalim ng
Order na ito ay maaaring magbukas para sa mga indibidwal na kinakailangan para sa mga operasyon na hindi
maaaring gumana nang malayuan. Hangga't napapana�li ang sapat na pisikal na distansya, ang gawain sa
opisina ay nagsasangkot ng katamtaman na intensity ng contact at isang katamtamang bilang ng mga contact.
Alinsunod dito, ang panganib ng paghaha�d ay medyo mababa, hangga't ang sapat na kalinisan at panlinis na
mga hakbang sa panlipunan ay ginagamit. Para sa detalyadong impormasyon, suriin ang Appendix C-1, pahina
16.
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Ang pag-update na ito sa Order ay nagdaragdag din ng maliit na panlabas na espesyal na pag��pon sa listahan ng mga
Karagdagang Ak�bidad na maaaring ipagpatuloy Ang lahat ng mga tao ay mariin na hinihikayat na magpatuloy na
mana�ling ligtas sa bahay at mabawasan ang hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan sa iba sa pinakamataas na
posible. Ngunit simula 8:00 ng umaga ng Hunyo 15, 2020, ang mga indibidwal ay maaaring lumahok sa mga maliit na
pag��pon sa labas - kabilang ang mga seremonya, serbisyo sa relihiyon, at iba pang mga espesyal na pag��pon,
napapailalim sa karagdagang mga limitasyon at mga kinakailangan sa Appendix C-2 at anumang nauugnay na mga
direk�ba. Para sa detalyadong impormasyon, suriin ang Appendix C-2, pahina 5.
 
Mangyaring tandaan :

Lahat b u sinesses pagpapatupad ng isang Social Distancing Protocol (Appendix A) para sa unang pagkakataon
sa o pagkatapos ng Hunyo 1, 2020 ay dapat ihanda at ipatupad ang mga update protocol bago pagpapatuloy ng
mga operasyon. 
Mga negosyo na nakalista sa Order ay maaaring ang buod e operasyon napapailalim sa mga limitasyon at mga
kinakailangan na binalangkas sa Appendix C-1 . Mangyaring suriin muli.
Karagdagang mga pinapayagan na ak�bidad na nakalista sa Order ay maaaring magpatuloy na napapailalim sa
mga limitasyon at mga kinakailangan na nakabalangkas sa Appendix C-2 . Mangyaring suriin muli.
Ang karagdagang gabay at / o Health and Safety Plan ay papara�ng . Dapat patuloy na suriin ng mga negosyo
ang website ng Department of Public Health para sa pinakabagong mga pag-update.

 
Direksyon 2020-16 Tungkol sa Pinakamahusay na Kasanayan para sa Panlabas na Kainan
Nagpalabas ng bagong direk�ba ang Kagawaran ng Kalusugan ng San Francisco ng Kagawaran ng pagkain habang
nagpapatuloy ang mga serbisyo sa pagkain sa labas ng pagkain. Ang Direc�ve na ito ay nalalapat sa mga restawran at
bar na nagbibigay ng tunay na serbisyo sa pagkain sa isang paraan ng bona fide, at natanggap ang mga kinakailangang
pahintulot upang magha�d ng pagkain sa labas. Ang mga Panlabas na Pangangain sa Panlabas ay hindi pinapayagan na
magbigay ng serbisyong inuming nakalalasing nang hindi nagbibigay ng bona fide
mga pagkain na dapat ihanda at ihahain ng pinahihintulutang pagtatatag o ibang tao o negosyo na nagpapatakbo sa
ilalim ng isang kasunduan sa pagtatatag.
 
Ang lahat ng mga Panlabas na Pangangalaga sa Panlabas ay dapat ding sumunod sa Direktor ng Kalusugan ng
Kalusugan 2020-05 , na nalalapat sa lahat ng Paghahanda sa Pagkain o Paghaha�d ng Mahahalagang Negosyo. Bilang
karagdagan sa paghahanda, pag-post, at pagpapatupad ng Social Distancing Protocol, ang bawat Pasilidad ay dapat
lumikha, magpa�bay, at magpatupad ng isang Plano sa Kalusugan at Kaligtasan na tumatalakay sa bawat item sa
Exhibit A. Maaaring magamit ng mga negosyante ang 2-pahina na checklist na nakalakip sa Direc�ve bilang Exhibit B
upang idokumento ang iyong pagsunod.
 
Ang bawat Pag-aayos ng Panlabas na Panlabas ay dapat (a) gawing magagamit ang Plan ng Kalusugan at Kaligtasan sa
isang miyembro ng publiko na hiniling, (b) magbigay ng buod ng plano sa lahat ng Tao na nagtatrabaho sa site o kung
hindi man sa Lungsod na may kaugnayan sa mga operasyon nito, at (c) i-post ang plano sa anumang storefront o sa
pasukan sa anumang iba pang pisikal na lokasyon na ang nasabing pasilidad ay nagpapatakbo sa loob ng Lunsod.
Gayundin, ang mga negosyo ay dapat magbigay ng isang kopya ng Health and Safety Plan at ka�bayan ng
pagpapatupad nito sa anumang awtoridad na nagpapatupad ng Order na ito kapag hinihiling.
 
Ibinahaging Program ng Spaces - Magagamit na Ngayon ang Applica�on
Upang madagdagan ang pagbubukas ng panlabas na kainan para sa mga restawran at mga establisimiyento sa pagkain,
magagamit ang applica�on ng Shared Spaces Program na magagamit sa online sa h�ps://sf.gov/use-sidewalk-or-
parking-lane-your-business . Ang mga indibidwal na negosyo o lokal na samahan ng negosyante ay maaaring mag-
aplay para sa isang walang gastos, pinabilis, pansamantalang permit upang ibahagi ang sidewalk o paradahan ng
paradahan para sa mga layunin ng negosyo .
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Upang mapana�li ang napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag-sign up para sa aming e-
balita sa h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

 
Sa pagkakaisa,
 
Opisina ng Maliit na Staff ng Negosyo
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