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Mahal na Mambabasa,
Habang papunta kami sa katapusan ng linggo ang Opisina ng Maliit na Negosyo at Lungsod ng San Francisco ay patuloy na
tumayo sa inyong lahat. Sa ibaba, makakahanap ka ng mga bagong anunsyo at muling pagbabalik sa kung ano ang aming
ibinahagi nang mas maaga sa linggong ito. Ang Opisina ng Maliit na Negosyo ay hindi magagamit upang sagu n ang
telepono o email sa Sabado, 3/21 at Linggo, 3/22. Inaasahan namin ang pagbabalik sa iyo sa Lunes, 3/23.

MGA BAGONG PANGKOMENTO AT MGA PROGRAMA NA MAAARI
Nagpalabas si Gobernador Gavin Newsom ng isang statewide na tago-in-place order na kung saan ang direktoryo
ng San Francisco. Basahin ang pahayag ni Mayor Breed sa utos dito.
Pinalawak ng San Francisco ang mga oras ng pag-aalaga ng bata para sa emerhensiya para sa mga manggagawa sa
pangangalaga sa kalusugan, at nagbibigay ng pangangalaga sa mga bata ng iba pang mahahalagang manggagawa.
Magbasa pa dito .
Kinilala ng Lungsod ng San Francisco na ang mga ndahan ng pag-aayos ng bisikleta ay nagbibigay ng mga
mahahalagang serbisyo sa oras na ito. Basahin ang pahayag ni Mayor Breed dito .
Ang California Employers Associa on ay ginanap ang isang webinar na natalakay ang mga Layoﬀs, Furloughs, at
marami pa. I-access ang webinar at iba pang mga mapagkukunan na nauukol sa COVID19 .
Ang permit center para sa Department of Building Inspec on at iba pang mga nagpapahintulot sa mga
kagawaran sa 1660 Mission Street ay magpapatuloy ng paglalaan ng mga serbisyo tulad ng pagsusuri ng plano ng
da nang isinumite na mga proyekto at mga serbisyo sa inspeksyon para sa Mahahalagang imprastraktura.
Kasama dito ang pagsagot sa mga tawag at email mula sa publiko. Gayunpaman, ang gusali ay manana ling
sarado sa publiko sa ngayon. Kung mayroon kang tukoy na mga katanungan na sensi bo sa oras para sa alinman
sa mga pagsusuri o mga serbisyo ng pahintulot, mangyaring huwag mag-email sa koponan ng Permit Center sa
permitcenter@sfgov.org .
Tulong sa Pagbabayad ng Credit Card: Ang mga kumpanya ng credit card ay maaaring mapaunlakan ang mga
customer na nahihirapan sa paggawa ng mga pagbabayad dahil sa COVID-19. Ang mga interesado ay maaaring
sumangguni sa isang listahan ng mga pangunahing impormasyon sa credit card at impormasyon sa pakikipagugnay sa bangko .
Nabawasan ang Serbisyo ng Transit : SFMTA , BART , at mga ferry ang lahat ay tumatakbo sa mga nabawasan na
iskedyul dahil sa nabawasan na ridership sa panahon ng pagkakasunud-sunod sa lugar.
Pagpapatupad ng Paradahan: Mana ling napapanahon sa pagpapatupad ng paradahan .
Mga Oportunidad sa Trabaho : Ang SF Chronicle ay naglista ng isang bilang ng mga Bay Area store na
kasalukuyang nagsasaka. Tingnan ang mga ito dito .
Ang Lungsod ay nagbigay gabay sa mga mahahalagang pangangailangan at serbisyo . Basahin dito .

MABUTI NA NAGBABAGO NG PAGKATUTO AT PAGPAPAKITA
Maliit na Pagpupulong ng Komisyon sa Negosyo 3.23.2020- Kinansela:
Dahil sa labis na pag -iingat at upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga kawani ng City Hall, ang pulong
ng Maliit na Komisyon sa Negosyo ay nakatakdang Lunes Marso 23, 2020. Ang susunod na regular na nakaiskedyul na
pagpupulong ay para sa Abril 13, 2020.
Pag-update ng Mga Pasilidad sa Pagkain ng Mobile
Ang da ng naka-iskedyul na Mobile Food Facility Roundup ay nakansela dahil sa COVID-19 .
Moratorium sa Komersyal na Ebidensya:
Ang Mayor inihayag ng isang moratoriyum sa komersyal na evic ons para sa mga maliliit at katamtaman ang laki na mga
negosyo r tuwang-tuwa sa mga pinansiyal na mga epekto na sanhi ng COVID-19. Maiiwasan ng moratorium ang anumang
maliit sa katamtamang laki ng negosyo mula sa pagpapalayas dahil sa pagkawala ng kita na may kaugnayan sa nawala na
kita o iba pang mga epekto sa pang- ekonomiya na dulot ng pandigong COVID-19. Ang moratorium ng komersyal na
pagpapalayas na ito ay mailalapat sa mga negosyo na may lisensya upang mapatakbo sa San Francisco na may mas
mababa sa $ 25 milyon sa taunang mga resibo ng gross .
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Mga Negosyo sa Cannabis:
Ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan apirmado na Cannabis Negosyo ay maaaring patuloy na gumana bilang
mahalaga sa mga negosyo.
Unang Programa ng Mga Manggagawa at Pamilya: Mangyaring tandaan na ang applica on ay inaasahang magagamit sa
susunod na linggo at mai-publish online .
Inihayag ng Mayor Breed na Plano upang Maglaan ng Bayad na Sakit ng Pag-iwan para sa Mga Manggagawa na
Ginampanan ng Coronavirus . Inanunsyo din ni Mayor London Breed ang isang Programang Workers and Families First na
magbigay ng bayad na sakit ng leave sa mga pribadong sektor ng manggagawa na naapektuhan ng pandemya ng COVID19. Ang plano na ito ay magsasama ng $ 10 milyon sa pampublikong pondo na magbibigay ng mga negosyo ng pondo
upang magbigay ng karagdagang limang araw na sick leave pay sa mga manggagawa na lampas sa kanilang umiiral na mga
patakaran.
ONGOING SERVICES AT RESOURCES
Mangyaring patuloy na bisitahin ang www.oewd.org/covid19 para sa lahat ng mga mapagkukunan, contact, at mga
update para sa maliliit na negosyo.
Para sa karagdagang impormasyon, maaari ka ring tumawag sa 311, at para sa opisyal na pag-update, mag-sign up para sa
alerto ng Lungsod ng alerto: text COVID19SF hanggang 888-777 .
Huwag palampasin ang aming mga espesyal na kaganapan at mga anunsyo. Mag-sign up para sa aming e-news sa
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staﬀ ng Negosyo
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