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Hunyo 9, 2 020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Habang inihahanda na�ng buksan muli ang ekonomiya sa San Francisco, ang Lungsod ay nakatuon sa pagpapatupad ng
mga programa at patakaran na makakatulong sa pagpapana�li ng kalusugan ng publiko, tumuon sa equity, at
suportahan ang mga maliliit na negosyo na nakipaglaban sa mga nakaraang ilang buwan. Inihayag ngayon ni Mayor
London N. Breed ang isang plano para sa mga restawran na mag-alok ng panlabas na serbisyo sa panlabas simula
Biyernes, Hunyo 12 . Ang mga pasilidad lamang sa pagkain na nagbibigay ng pinahihintulutang serbisyo sa sit-down na
pagkain ay maaaring buksan para sa panlabas na kainan.  
 
Bago magtatag ng isang panlabas na kainan na panlabas, hihilingin ang mga may-ari ng negosyo na sumunod sa isang
bago at umiiral na mga kinakailangan, kabilang ang:
 

Social Distancing Protocol sa Shelter sa Lugar ng Lugar na inisyu noong Hunyo 1, 2020.  
Paghahanda ng Pagkain o Paghaha�d ng Mahahalagang Negosyo (Direc�ve 2020-05) kabilang ang para sa
takeout o paghaha�d. 
Kailangang mana�li sa labas ng panlabas na kainan ang panlabas at maaaring pumasok sa pagtatatag lamang
para sa limitadong mga layunin tulad ng pag-access sa isang banyo, upang ma-access ang isang panlabas na
puwang na maa-access lamang sa pamamagitan ng paglalakbay sa restawran, o mag-order sa isang panloob na
counter.
Ang mga talahanayan ay dapat na limitado sa 6 na mga customer, maliban sa mga miyembro ng parehong
sambahayan. Ang mga tao sa parehong par�do na nakaupo sa parehong mesa ay hindi kinakailangang maging
anim na talampakan ang hiwalay. 
Dapat magsuot ang mga customer ng mga takip ng mukha hanggang makaupo at anumang oras na iwanan nila
ang mesa, tulad ng paggamit ng isang banyo.
Ang mga pagtatatag ay kinakailangan upang sumunod sa mahigpit na paglilinis at pagdidisimpekta ng mga
protocol.

 
Ang pagbabago sa kasalukuyang Stay Home Order na naglalarawan ng mga par�kular na protocol sa kalusugan at
kaligtasan at isang ddi�onal detalye at mga kinakailangan ay ilalabas mamaya sa linggong ito .
 
Upang madagdagan ang pagbubukas ng panlabas na kainan para sa mga restawran at mga establisimiyento ng pagkain
sa susunod na linggo , natutuwa kaming ibalita na �natanggap na ngayon ng Lungsod ang mga aplikasyon ng permit
para sa Shared Spaces Program . B usinesses ay maaaring mag-aplay upang gami�n ang isang bahagi ng pampublikong
right-of-way, tulad ng mga bangketa, paradahan lane, kumpleto o bahagyang mga lansangan, o iba pang kalapit na
pampublikong mga puwang tulad ng mga parke at plaza . Ang pampublikong kanang paraan ay maaaring magamit para
sa panlipunan na distansya sa paglipad para sa iyong mga customer na tumayo sa linya, panlabas na pag-upo at kainan,
at paggamit ng �ngi. 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. Ang mga negosyong mayroon nang Tables and Chairs permit s ay hindi kailangang mag-
aplay para sa Shard Space Program kung nais mong gami�n ang iyong umiiral na pinahihintulutang puwang para sa
panlabas na kainan ; ngunit gawin kung magamit ang parking space sa harap ng iyong negosyo. Upang matuto nang
higit pa at mag-apply para sa mga permit , bisitahin ang www.sf.gov/sharedspaces . Para sa mga katanungan,
mangyaring mag-email sa sharedspaces@sfgov.org .

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,
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