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Bạn đọc thân mến,
Khi chúng tôi đi vào cuối tuần, xin vui lòng xem các cập nhật ngày hôm nay dưới đây. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến
những điều này và các cập nhật khác mà chúng tôi đã chia sẻ, vui lòng cho chúng tôi biết: sfosb@sfgov.org .
THÔNG BÁO:
San Francisco Cư dân Required Để Mang khuôn mặt phủ ngoài Tại các doanh nghiệp Essen al
Hôm nay, Thị trưởng London N. Breed và Giám đốc Y tế, Tiến sĩ Grant Colfax tuyên bố rằng mọi người ở San Francisco
sẽ được yêu cầu phải đắp mặt (có hiệu lực từ 11:59 tối ngày 17 tháng 4 năm 2020, nhưng sẽ không được thi hành cho
đến 8:00 sáng ngày Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020) khi họ ở bên ngoài nhà của họ cho các nhu cầu thiết yếu, bao
gồm cả việc xếp hàng chờ đợi hoặc bên trong cửa hàng tạp hóa hoặc trên phương ện giao thông công cộng. Một danh
sách các yêu cầu cho công chúng và doanh nghiệp được liệt kê dưới đây.
Đối với công chúng, sẽ phải đắp mặt:
Trong khi bên trong hoặc chờ xếp hàng để vào các doanh nghiệp thiết yếu, như cửa hàng tạp hóa hoặc hiệu
thuốc.
Khi m kiếm sự chăm sóc sức khỏe.
Khi chờ đợi hoặc đi quá cảnh.
Khi vào các cơ sở được phép hoạt động theo Lệnh Ở Nhà (như các tòa nhà chính phủ.)
Doanh nghiệp phải:
Thông báo cho khách hàng về sự cần thiết phải che mặt, bao gồm cả đăng các dấu hiệu;
Thực hiện các bước hợp lý để ngăn những người không che mặt bước vào công việc kinh doanh của họ và
Từ chối dịch vụ cho bất cứ ai không đeo mặt.
Để biết danh sách đầy đủ các yêu cầu, vui lòng xem bản n mới của Thị trưởng Breed liên quan đến chính sách mới.
Cập nhật PPP / EIDL
Như nhiều người đã nghe nói, SBA tạm thời ngừng chấp nhận các ứng dụng cho Chương trình bảo vệ ền lương (PPP)
do cạn kiệt 349 tỷ đô la chiếm dụng cho chương trình. Nếu bạn đã đăng ký thông qua người cho vay, ứng dụng của bạn
sẽ được SBA xử lý theo thứ tự nhận được. Đối với những người chưa có, tài trợ theo hình thức PPP có thể được sử
dụng nhiều hơn thông qua các gói kích thích bổ sung. Chúng tôi biết rằng một số người cho vay đủ điều kiện đang ếp
tục chấp nhận và đóng gói các ứng dụng cho các khoản chiếm dụng trong tương lai. Điều đó nói rằng, chúng tôi khuyến
khích bạn m kiếm một người cho vay đủ điều kiện và xác định xem khoản vay này có phù hợp với bạn hay không.
Kiểm tra với ngân hàng của bạn để xem liệu họ có cung cấp PPP hay không và xem lại Danh sách người cho vay của Đa
số doanh nghiệp nhỏ .
Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Bắc California (NorCal SBDC) cũng đã chia sẻ danh sách những người
cho vay chấp nhận ứng dụng PPP cho khách hàng không tồn tại.
Cho vay.com
Ngân hàng kinh doanh
Vốn sẵn sàng
Ngân hàng bán kính
Centerstone Cho vay
Ngân hàng T
Để biết thêm thông n hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có thể liên hệ với SBC của NorCal tại (833) 275-7232 hoặc
qua email tại loan @ nhiệmbdc.com .
Tương tự, ứng dụng Cho vay thảm họa khẩn cấp (EIDL) trên trang web của SBA đã bị đóng do cạn kiệt khoản chiếm
dụng trị giá 380 tỷ USD. Giống như PPP, các ứng dụng sẽ được xem xét theo thứ tự nhận. Chúng tôi hy vọng chương
trình này cũng sẽ được tài trợ lại thông qua các gói kích thích sắp tới nhưng chúng tôi không có bất kỳ cập nhật nào để
chia sẻ hiệu ứng đó vào lúc này.
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Các tổ chức địa phương để giúp bạn điều hướng các tùy chọn cho vay, bao gồm cả PPP và EIDL:
Trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ SF
CỬA HÀNG SF
Trung tâm khởi nghiệp thời Phục hưng
Cơ quan phát triển kinh tế
Châu Á
HỘI THẢO:
Quận 4, Giám sát Tòa thị chính của Gordon Mar: Hỗ trợ và Đoàn kết cho các Doanh nghiệp Nhỏ - Thứ Bảy 18/8/20,
10AM - 11AM
Giải quyết hậu quả kinh tế chưa từng có của cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này là một trong những thách thức
quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay. Tham gia với chúng tôi tại tòa thị chính này để m hiểu về các
chương trình cứu trợ của Thành phố dành cho các doanh nghiệp nhỏ và những gì chúng ta có thể làm với tư cách là một
cộng đồng để xây dựng khả năng phục hồi và đoàn kết để vượt qua cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi sẽ có sự tham gia
của Jorge Rivas, Phó Giám đốc Phát triển Kinh tế Vùng lân cận tại Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lực lượng lao động
(OEWD) và Regina Dick-Endrizzi, Giám đốc Điều hành Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý tưởng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ nào cho Người giám sát Mar, vui lòng gửi chúng tại
đây . Chúng tôi sẽ ưu ên các câu hỏi thường gặp. Tham gia qua liên kết Thu phóng Tham gia qua điện thoại: Gọi (669)
900 6833 ID cuộc họp: 929 3470 1339 Mật khẩu: 94122 Một lần nhấn di động: + 16699006833 ,, 92934701339 # ,, #, 94122 #

DỊCH VỤ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC :
Vui lòng ếp tục truy cập trang web của Thành phố dành cho các doanh nghiệp và nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID19, www.oewd.org/covid19 , bao gồm các tài nguyên, liên hệ và cập nhật cho các doanh nghiệp nhỏ.
Các đơn đặt hàng và khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng khác từ DPH có thể được m thấy tại: sfdph.org/ dph
/alerts/coronavirus.asp
Tất cả các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 có thể được m thấy tại:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regending-covid-19
Để biết thêm thông n, bạn cũng có thể gọi số 311 và để cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của Thành
phố: nhắn n COVID19SF gửi 888-777 .
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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