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Bạn đọc thân mến,
Khi chúng tôi bắt đầu tuần thứ ba của ngày 16 tháng 3 năm 2020 Nơi trú ẩn tại chỗ Oder. Có một số cập nhật quan trọng
cho bạn.
CẬP NHẬT ĐỊA PHƯƠNG :
Đơn hàng tạm trú kéo dài đến hết ngày 1 tháng Năm. Hướng dẫn bổ sung sẽ đến trong vài ngày tới. Bạn nên chờ
đợi các đơn hàng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp được đặt vào ngày 16 tháng 3 đến 23 tháng 3 năm 2020 sẽ
ếp tục duy trì cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020 2020.
Hướng dẫn mới dành cho người giữ giấy phép ABC loại 20 và 21 giảm giá Ngày 27 tháng 3: Nếu bạn chiếm một
không gian thương mại dưới 5.000 feet vuông và bạn không phải là hiệu thuốc hoặc cửa hàng thuốc, bạn phải
đóng cửa trước công chúng trước 8:00 tối ( Xem Phần (4) của Orde r)
Thời gian nộp đơn của Quỹ Phục hồi ĐÃ ĐÓNG CỬA: Kể từ ngày 29 tháng 3, Thành phố không còn chấp nhận đơn
đăng ký cho Quỹ Khả năng phục hồi do cạn kiệt ền. Vui lòng ếp tục xem xét trang web này để có thêm cơ hội
nhận hỗ trợ tại địa phương.
CẬP NHẬT LIÊN QUAN :
Over The Weekend, The New tịch Đã ký CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, Và An ninh Kinh tế Luật) trong đó bao
gồm The New Protec on Program Paycheck (PPP) , Và Các tổn thất kinh tế cho vay thảm họa và cho vay tạm ứng
(EIDL) . Các PPF Bao gồm vay Tha thứ đối với một số chi phí đủ điều kiện, trong khi EIDL dường như bao gồm
khoản trợ cấp 10.000 đô la. Cả hai vẫn còn rất mới và yêu cầu chính phủ liên bang viết các quy tắc và hướng dẫn
và do đó có thể sẽ không có sẵn để đăng ký vào tuần tới. bạn nên xem lại thông n cho từng liên kết ở trên. Nếu
bạn quan tâm đến PPP, bạn cũng nên liên hệ với Người cho vay SBA địa phương tại tổ chức ngân hàng hiện tại
của bạn và nhận danh sách chờ khi có sẵn PPP. sẽ được quản lý thông qua người cho vay SBA 7a đã được phê
duyệt, trong khi EIDL sẽ được đăng ký trực ếp thông qua SBA. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định khoản vay nào cần
đăng ký và chuẩn bị đăng ký, nó sẽ được áp dụng Đề xuất Đó Bạn Là Consult với một doanh nghiệp Tư vấn viên /
Advisor Tại SCORE Hoặc Tại The SBDC . . Những dịch vụ này miễn phí SBA đã mở ra một quốc gia Hotline cũng như
để trả lời câu hỏi của bạn: 1-800-659-2955.

• Để có một nguồn tài nguyên toàn diện để giúp bạn hướng bản thân đến Đạo luật CARES đầy đủ:
Đầu ên dành cho gia đình: Bộ công cụ COVID-19 , trang 4-6
WEBINARS
Thứ tư, ngày 1 tháng 4:
Hội thảo cho vay vốn kinh doanh sẽ tập trung vào các nguồn tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ trong trường hợp khẩn
cấp COVID-19. Bấm vào đây để m hiểu thêm và đăng ký .
Thứ năm ngày 16 tháng 4:
SBA San Francisco Giám đốc Quận Julie Clowes sẽ thảo luận Ai đủ điều kiện cho SBA CARES Luật Đảm bảo vay, Làm thế
nào để Áp dụng, cụm từ và câu hỏi Dòng từ khán giả là gì. Cũng Nghe Accounts First-Hand Từ Khác lãnh đạo Xây dựng
doanh nghiệp nhỏ về các biện pháp Họ đã thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này. Thông n thêm
ở đây
DỊCH VỤ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
Tiếp tục truy cập www.oewd.org/covid19 để biết tất cả các tài nguyên, địa chỉ liên hệ và cập nhật cho các doanh nghiệp
nhỏ.
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Trong một nỗ lực để quản lý cao Gọi Khối lượng do ảnh hưởng từ COVID-19, Xin vui lòng điền này Form Nếu bạn muốn
tạm ngừng Bộ sưu tập Dịch vụ thương mại của bạn thông qua ngày 07 tháng 4, theo chỉ dẫn của San Francisco Shelter tại
Nơi Chỉ thị. More Info đây .
Hiệp hội sử dụng lao động California đã tổ chức một hội thảo trực tuyến thảo luận về Layoﬀs, Furloughs và hơn thế nữa.
Xử lý hội thảo trên web và các tài nguyên khác liên quan đến COVID19 .
SFMTA , BART và phà đều chạy theo lịch trình giảm do lượng hành khách giảm trong thời gian trú ẩn theo thứ tự tại chỗ.
Hãy cập nhật thông n về việc thực thi bãi đậu xe .

Tình trạng của các dịch vụ và chương trình Công trình Công cộng quan trọng trong thời gian trú ẩn theo thứ tự tại chỗ:
h ps://sfpublicworks.org/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 .
Trong nh đoàn kết,
Của Small Business Văn phòng Staf F
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