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9 tháng 6, 2 020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Khi chúng tôi chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế ở San Francisco, Thành phố tập trung vào việc thực hiện các chương trình
và chính sách giúp duy trì sức khỏe cộng đồng, tập trung vào công bằng và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ đã gặp khó
khăn trong vài tháng qua. Thị trưởng London N. Breed hôm nay đã công bố kế hoạch cho các nhà hàng cung cấp dịch vụ
ăn uống ngoài trời bắt đầu từ thứ Sáu ngày 12 tháng Sáu . Chỉ các cơ sở thực phẩm cung cấp dịch vụ bữa ăn ngồi được
phép mới có thể mở cho bữa ăn ngoài trời.  
 
Trước khi thiết lập một khu vực ăn uống ngoài trời, chủ doanh nghiệp sẽ được yêu cầu tuân thủ một số yêu cầu mới và
hiện có, bao gồm:
 

Giao thức phân tán xã hội trong nơi trú ẩn theo thứ tự được ban hành vào ngày 1 tháng 6 năm 2020.  
Chuẩn bị thực phẩm hoặc giao hàng Các doanh nghiệp thiết yếu (Chỉ thị 2020-05) bao gồm cả việc mang đi hoặc
giao hàng. 
Khách hàng quen sẽ được yêu cầu ở bên ngoài cơ sở ăn uống ngoài trời và chỉ có thể vào cơ sở cho các mục
đích hạn chế như vào nhà vệ sinh, để truy cập vào một không gian ngoài trời chỉ có thể truy cập bằng cách đi
qua nhà hàng hoặc đặt hàng tại quầy trong nhà.
Bàn phải giới hạn ở 6 khách hàng, ngoại trừ các thành viên trong cùng một hộ gia đình. Những người trong
cùng một bữa �ệc ngồi cùng một bàn không phải cách nhau sáu feet. 
Khách hàng phải đeo khăn che mặt cho đến khi ngồi và bất cứ khi nào họ rời khỏi bàn, chẳng hạn như để sử
dụng một phòng vệ sinh.
Các cơ sở sẽ được yêu cầu tuân thủ các quy trình làm sạch và khử trùng nghiêm ngặt.

 
Việc sửa đổi Lệnh Giữ nhà hiện tại nêu rõ các giao thức về sức khỏe và an toàn cụ thể và các chi �ết và yêu cầu điều
kiện sẽ được công bố vào cuối tuần này .
 
Để bổ sung cho việc mở nhà hàng ăn uống ngoài trời cho và các cơ sở thực phẩm vào cuối tuần này , chúng tôi rất vui
mừng thông báo rằng thành phố hiện đang chấp nhận đơn xin giấy phép cho các Spaces Shared Chương trình . B
usinesses sẽ có thể áp dụng để sử dụng một phần của đường công cộng, chẳng hạn như vỉa hè, làn đỗ xe, đường đầy
đủ hoặc một phần hoặc các không gian công cộng gần đó như công viên và quảng trường . Quyền công cộng có thể
được sử dụng cho không gian xa cách xã hội để khách hàng của bạn đứng xếp hàng, chỗ ngồi ngoài trời và ăn uống và
sử dụng bán lẻ. Các doanh nghiệp cá nhân hoặc hiệp hội thương gia địa phương có thể xin giấy phép tạm thời , miễn
phí để chia sẻ vỉa hè hoặc làn đỗ xe cho mục đích kinh doanh. Các doanh nghiệp đã có Bàn Ghế phép s không cần áp
dụng cho chương trình vũ trụ Shard nếu bạn có ý định sử dụng không gian được phép hiện tại của bạn cho ăn uống
ngoài trời ; nhưng làm gì nếu tận dụng chỗ đậu xe trước doanh nghiệp của bạn. Để �m hiểu thêm và xin giấy phép ,
hãy truy cập www.sf.gov/ Sharedspaces . Đối với các câu hỏi, xin vui lòng gửi email sharedspaces@sfgov.org .

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

 
Đoàn kết,
 
Văn phòng nhân viên doanh nghiệp nhỏ
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