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Mahal na Mambabasa:
Simula sa linggo kasama ang mga mahahalagang anunsyo at pag-update. Tulad ng da , narito kami upang tumulong.
Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org at tandaan na suriin ang
oewd.org/covid19 para sa bagong impormasyon. Kung napalampas mo ang alinman sa aming mga nakaraang mga
anunsyo, bisitahin ang h ps://sfosb.org/ebulle ns .
MGA PAGSUSULIT:
Facebook Program na Maliit na Negosyo na Nagbigay ng Negosyo
Nag-aalok ang Facebook ng isang $ 100M na cash grants at ad credits upang matulungan sa mapaghamong oras na ito.
Hanggang sa 30,000 karapat-dapat na maliliit na negosyo sa higit sa 30 mga bansa kung saan nagpapatakbo ang
Facebook ay maaaring makatanggap ng gawad. Ang $ 15M ay par kular na i nalaga para sa mga Bay Area na negosyo.
Upang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa programa ng pagbibigay, mga tali sa pagiging karapat-dapat at
mag-aplay, bisitahin ang h ps://www.facebook.com/business/boost/grants . Grant award s hanggang sa $ 4,000 ($ 2 ,
500 sa cash grant at $ 1 , 500 na mga credit ad Facebook). Ang mga negosyo sa San Francisco Bay Area ay maaaring
magsimulang mag-aplay para sa bigyan sa 4/20/20.
Bagong Patakaran sa Mukha na Takip ng Takip
Bilang paalala, ang lahat sa San Francisco ay hinihiling na magsuot ng mga takip ng mukha kapag nasa labas sila ng
kanilang mga tahanan para sa mga mahahalagang pangangailangan, kasama na ang paghihintay sa linya o sa loob ng
isang grocery store o sa pampublikong transportasyon. Magsisimula ang pagpapatupad sa 8:00 ng umaga nitong
Miyerkules, Abril 22, 2020. Kasama sa kinakailangan ang mga mahahalagang manggagawa tulad ng nabanggit sa ibaba:
Para sa mga mahahalagang manggagawa at manggagawa sa transportasyon:
Ang lahat ng mga manggagawa at boluntaryo sa mahahalagang negosyo, pagpapatakbo ng pampublikong
transportasyon, o pagpapatakbo ng iba pang mga uri ng ibinahaging transportasyon ay dapat magsuot ng takip
sa mukha kapag nasa trabaho sa karamihan ng mga se ng, kapag nakikipag-ugnay sa publiko o katrabaho.
Ang mga manggagawa na gumagawa ng minimum na pangunahing operasyon, tulad ng seguridad o payroll,
mahahalagang gawain sa imprastraktura, o mga tungkulin ng gobyerno ay dapat magsuot ng takip ng mukha
kapag ang iba ay malapit o kung sila ay nasa mga lugar na regular na binibisita ng publiko.
Ang mga negosyo ay dapat:
Ipaalam sa mga customer ang tungkol sa pangangailangan na magsuot ng takip ng mukha, kabilang ang pagpost ng mga palatandaan;
Gumawa ng makatuwirang mga hakbang upang mapana li ang mga taong hindi nakasuot ng mukha na
sumasaklaw mula sa pagpasok sa kanilang negosyo, at
Tumanggi sa serbisyo sa sinumang hindi nakasuot ng takip sa mukha.
Para sa publiko, kakailanganin ang mga takip sa mukha:
Habang nasa loob o naghihintay na linya upang makapasok sa isang mahalagang negosyo, tulad ng isang
grocery store o parmasya.
Kapag naghahanap ng pangangalaga sa kalusugan.
Kapag naghihintay o sumakay sa pagbiyahe.
Kapag pinapasok ang mga pasilidad na pinapayagan na gumana sa ilalim ng Stay Home Order (tulad ng mga
gusali ng gobyerno.)
Outreach Toolkit Para sa Coronavirus (COVID-19)
Ang mga ﬂyer, graphics media sa social media, at mga fact sheet sa Ingles, Intsik, Pilipino, at Espanyol ay magagamit sa
webpage ng tool outreach toolkit ng Lungsod para sa Coronavirus (COVID-19) . Kasama sa webpage ay isang mukha na
sumasakop sa poster ng pagkakasunud-sunod ng kalusugan upang ma yak na alam ng iyong mga customer na ang
bawat isa ay dapat magsuot ng takip ng mukha at mana li ng 6 talampakan, at ang iyong negosyo ay kinakailangan
upang tanggihan ang serbisyo sa sinumang hindi sumunod.
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Kailangan mo ng Mukha na Mask? Ang Aming Lokal na Tagagawa ay Nakuha Mo!
Maraming mga lokal na tagagawa ang umaangkop at nagre-retool upang punan ang pangangailangan para sa mga takip
sa mukha, kaya maaari kang bumili ng face mask s habang sinusuportahan din ang isang lokal na tagagawa. Para sa
mga negosyo na kailangang bumili sa ilang uri ng kapasidad, nagtatrabaho kami upang magbigay ng isang listahan ng
mga lokal na supplier. Para sa kapaligiran at pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ang OSB ay tututuon
sa sourcing ng mask ng tela sa paglipas ng disposable mask, bagaman sa pagkilala na maaaring kailanganin mong
magkaroon ng ilang gamit sa kamay.
Para sa buong listahan ng mga kinakailangan, mangyaring ngnan ang pagpapalabas ng balita ni Mayor Breed tungkol
sa bagong patakaran
Paalala sa Social Distancing Protocol
Ang mga mahahalagang negosyo na manana ling bukas ay dapat maghanda, mag-post, at sundin ang isang Social
Distancing Protocol sa bawat ak bong pasilidad. Ang template para sa Social Distancing Protocol ay magagamit sa
online at sa mga karagdagang wika tulad ng Spanish, Chinese at Arabic. Naglista din ang website ng karagdagang
impormasyon sa mga kinakailangan sa protocol.
Mga WEBINARS:
Cooped Up with Carmen - Huwebes, Abril 23, 2020 at 12pm
Ang seryeng web ni Assessor Carmen Chu na Cooped Up kasama ang Carmen ngayong Huwebes, Abril 23 ng tanghali
ay tutugunan ang mga katanungan na may kaugnayan sa Komersyal na mga Nangungupahan at COVID-19 kasama
ang dalubhasang panauhin na si Tobias Damm-Luhr, Esq. kasama ang Komite ng Abogado para sa Karapatang Sibil.
Upang magbigay ng pag-access para sa isang mas malaking bilang ng mga manonood, ang session na ito ay mai-host sa
Zoom. Maaari kang magparehistro gamit ang link na ito:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_jKEDwaTISiuUljp3X7iMBA
Mangyaring ipadala ang iyong mga katanungan para dito at sa hinaharap na mga segment ng serye sa pamamagitan ng
pagbisita: h ps://forms.gle/fpdFitcjMtDrSkmA6
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Mangyaring patuloy na bisitahin ang website ng Lungsod para sa mga negosyo at empleyado na naapektuhan ng
COVID-19, www.oewd.org/covid19 , kasama ang mga mapagkukunan, mga contact, at mga update para sa mga maliliit
na negosyo .
Ang Coronavirus (COVID-19) Mga Order sa Kalusugan at mga rekomendasyon mula sa DPH ay matatagpuan sa:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
Ang lahat ng mga pagdeklara ng Mayoral tungkol sa COVID-19 ay matatagpuan sa:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
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 .
Upang mapana li ang napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag- sign up para sa aming ebalita sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staﬀ ng Negosyo
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