
Paksa: SBC Mtg, Mga Update sa Patakaran, Mga magagamit na Bag, at marami pa
 
Hulyo 2 4 , 2020 
 
Mahal na Mambabasa,  
 
Masayang Biyernes! Sa pagpunta namin sa katapusan ng linggo, b elow ay mga anunsyo, mga update at
mga mapagkukunan para sa mga maliliit na negosyo . Kung napalampas mo ang alinman sa aming mga
nakaraang mga anunsyo, maaari mo itong makita dito: https://sfosb.org/ebulletins . Hinihikayat ang mga
negosyong suriin ang oewd.org/covid19 para sa mga bagong impormasyon at mapagkukunan. Kung
mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .       
 
MGA PAGSUSULIT:
Maliit na Pagpupulong ng Komisyon sa Negosyo - Lunes Hulyo 27
Ngayong Lunes ng 11:00 ng umaga ay magtatagpo ang Maliit na Komisyon sa Negosyo at tatanggap ng
mga pagtatanghal sa iminungkahing batas (nabanggit sa ibaba) na inilaan upang suportahan ang mga
maliliit na negosyo at makakatanggap ng pag-update sa programa ng Ibinahaging Spaces. Tatalakayin din
nila ang anumang mga update na nauugnay sa Economic Recovery Task Force.
 
Suriin ang agenda dito: https://sfosb.org/meetings/10
 
Panoorin ang pulong nang live sa 11:00 am Lunes Hulyo 27 dito:
https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php?publish_id=47&autoplay=1
 
Mungkahing Batas: Umiiral na Kodigo sa Pagbuo - Mandatory Earthquake Retrofit - Deadline ng
Pagsunod
Sa pulong ng Board of Supervisors na ginanap noong Hulyo 21, ipinakilala ng Supervisor Raphael
Mandelman ng isang Ordinansa, File No: 200785: https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx?
ID=4599850&GUID=BB388910-635B-494F-8BED-C93D58DE750B&Options = ID | Teksto at & Paghahanap
= gusali + code upang mapalawak ang petsa para sa pagkumpleto ng trabaho para sa seismic retrofitting
ng Tier IV na mga gusali na gawa sa kahoy sa Setyembre 15, 2021 . 

Pansamantalang Waiver ng Negosyo Rehistrasyon at Bayad sa Lisensya para sa Ilang Mga Maliit
na Negosyo
Sa pulong ng Lupon ng mga Superbisor na gaganapin noong Hulyo 14, ipinakilala ng Supervisor Gordon
Mar ang isang Ordinansa para sa Emergency na ibabawas ang mga bayarin sa pag-renew ng negosyo at
ilang mga bayad sa lisensya para sa ilang mga maliliit na negosyo.
 
Ang mga negosyong karapat-dapat para sa pag-alis na ito ay kinabibilangan ng: ang mga may $ 1 milyon
o mas kaunti sa mga natanggap na gross sa huling taon ng buwis (2019) at yaong direktang nahinto mula
sa paggawa ng negosyo dahil sa kanlungan ng Lokal na Kalusugan ng Lokal sa mga order na lugar. Ang
mga karapat-dapat na negosyo ay dapat ding gumana sa labas ng isang komersyal na lokasyon. Ang mga
karapat-dapat na negosyo na nagbabayad na ng kanilang taunang mga bayarin sa pagpaparehistro sa
negosyo at / o taunang mga bayad sa lisensya ay maaaring mag-aplay para sa isang refund.
 
Ang mga superbisor na Walton at Stefani ay parehong mga tagasuporta. Magbasa nang higit pa tungkol sa
batas dito: https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4594649&GUID=3CEF6A67-3E8F-4E7F-
BA3B-CE210AB6BAC7&Options=ID|Text|&Search=200760 .
 
Paalala: 2021 Pagbabago ng Rehistro sa Pagpaparehistro ng Negosyo Ipinagpaliban sa 9/30/20
Bilang bahagi ng pagsisikap ng lungsod upang maibsan ang epekto ng pananalapi ng COVID-19 sa mga
maliliit na negosyo, ang deadline ng 2021 ng Rehistrasyon sa Negosyo ay ipinagpaliban ng apat na buwan
mula Mayo 31, 2020 hanggang Setyembre 30, 2020. mananatiling may bisa hanggang Setyembre 30,
2020. Ang Opisina ng Treasurer & Tax Collector ay magpo-post ng form sa pag-renew ng Rehistrasyon ng
Negosyo sa unang bahagi ng Agosto.
 
Matuto nang higit pa tungkol sa pagpapaliban sa deadline ng pagpaparehistro ng negosyo dito:
https://sftreasurer.org/covid19 .
 
Ligtas at Epektibong Paglilinis para sa Mga Negosyo
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Ang Kagawaran ng Kapaligiran ng San Francisco ay lumikha ng mga mapagkukunan upang matulungan
kang pumili ng mas ligtas na mga produkto na makakatulong na protektahan ka, ang iyong mga
empleyado, at iyong mga customer. Ang pagbabawas ng pagkalat ng COVID-19 ay nangangailangan ng
espesyal na pansin sa paglilinis at pagdidisimpekta, ngunit maraming mga produkto ang naglalaman ng
malupit na mga kemikal na maaaring mag-trigger ng hika at iba pang mga problema sa kalusugan. Ang
ilang mga mabilis na tip:
 

- Pumili ng mas ligtas na mga produkto ng paglilinis at mga disimpektante na naaprubahan para sa
COVID-19. Gumamit ng interactive na tool sa web ng SF Environment:
https://www.sfapproved.org/safer-covid-19-cleaning-products-and-disinfectants ); Ang mga
produkto na may ilang mga ekolabels ay nakakatugon sa mga pamantayan sa industriya para sa
pagiging epektibo sa paglilinis ngunit hindi naglalaman ng mga sangkap na maaaring magpalala ng
hika.         

- Lumikha ng isang plano sa paglilinis at disimpektante.         

- Magsuot ng personal na kagamitan sa proteksiyon habang naglilinis.         

 
Para sa karagdagang mga tip, suriin ang sheet ng katotohanan ng SF Environment:
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_th_factsheet_disinfectant_covid_061820.pdf
 
Ang mga magagamit na Bag ay Bumalik; Checkout Bag Charge at Recyclable / Compostable Pre-
Checkout Bag
Epektibo Lunes, Hulyo 13, ang mga patakaran ng COVID-19 Health Order at gabay para sa mga negosyo
ay binago at pinakawalan upang pahintulutan ang mga customer na maibalik ang mga magagamit na bag
sa mga tindahan, na binibigyan ang mga customer na sundin ang mga tiyak na hakbang upang ma-bag
ang kanilang sariling mga item at matiyak na ang mga magagamit na bag ay hindi hawakan ang mga
empleyado o mga conveyor out. Ang mga tindahan ay dapat mag-alis ng mga palatandaan na nagbabawal
sa mga magagamit na bag at mag-post ng mga palatandaan na nag-aanyaya sa mga customer na
magdala ng kanilang sariling mga gamit na magagamit muli bag ayon sa tinukoy na mga hakbang.
 
Ang mga tindahan ay dapat ding ipagpatuloy ang singilin para sa mga bag na ibinigay sa pag-checkout sa
bagong rate ($ 0.25), na naganap noong Hulyo 1, 2020 sa pamamagitan ng Checkout Bag Charge at
Recyclable at Compostable Pre-Checkout Bag Ordinance. Upang sumunod, ang mga negosyo ay dapat:
 

1. Mag-alok ng isang katanggap-tanggap na bag ng pag-checkout sa mga customer. Lahat ng solong
gamit, maginoo na plastic checkout at pre-check out na mga bag ay ipinagbabawal.

2. Singilin ang hindi bababa sa 25 ¢ bawat checkout bag at ipakita ang anumang singil nang hiwalay
sa natanggap ng customer. Pinapanatili ng mga negosyo ang singil sa tseke.

3. Mag-alok ng isang katanggap-tanggap na pre-checkout bag. Ang lahat ng mga pre-checkout bags
(ibig sabihin, "gumawa ng mga bag") ay dapat na alinman sa compostable na plastik o mai-
recyclable na papel.

 
Para sa impormasyon at mapagkukunan, tulad ng mga kinakailangan na bag na kinakailangan, listahan ng
mga nagtitinda ng bag, at signage ng negosyo, bisitahin ang: https://sfenvironment.org/checkout-bag-
ordinance?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=July2020&utm_content=buttonlink
 
Mahalagang Programa ng Pagsakay sa Trabaho ng Trabaho ng Trabaho
Nag-aalok ang programang Mahahalagang Worker Ride Home sa isang maaasahang at ligtas na pagsakay
sa taxi mula sa trabaho para sa mga mahahalagang empleyado na pumapasok sa loob at sa loob ng San
Francisco, na tumutulong upang punan ang puwang na naiwan ng mga pagbawas sa mga serbisyo ng
pampublikong transportasyon sa panahon ng kanlungan.
 
Sakop ng programa ang gastos ng taksi ng taksi sa bahay para sa mga mahahalagang empleyado sa San
Francisco, hanggang sampung (10) rides bawat buwan, bawat tao, at hanggang sa $ 70 bawat pagsakay.
Ang mga kalahok ay dapat magsumite muna ng isang aplikasyon upang mapatunayan ang mahahalagang
katayuan sa pagtatrabaho, pangangailangan, at nais na paggamit. Dahil sa mataas na dami ng mga
aplikasyon, bibigyan ng prayoridad ang mga mahahalagang manggagawa na nangangailangan ng
pagsakay sa bahay mula sa trabaho sa pagitan ng mga oras ng 9:00 pm at 8:30 am habang ang mga
pagpipilian sa pagbiyahe ay hindi magagamit dahil sa mga pagbawas na may kaugnayan sa serbisyo ng
transit.
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Para sa buong mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at mag-aplay, bisitahin ang pahina ng
programa ng SF Environment dito: https://sfenvironment.org/essential-worker-ride-
home#:~:text=Program%20overview,%2C%20need%2C%20and%20intended % 20use
 
Pagsisara ng Opisina ng CDTFA San Francisco
Noong Hunyo 30, 2020, isinara ng California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) ang
tanggapan ng San Francisco nito sa Two Rincon Plaza (121 Spear Street) nang walang hanggan.
Pinangangasiwaan ng CDTFA ang CA Sales and Use Tax (Seller's Permits). Ang operasyon ng San Francisco
ay lumipat sa kanilang tanggapan sa Oakland na matatagpuan sa 1515 Clay Street, Suite 303, Oakland,
CA 9461. Ang numero ng telepono ng Oakland ay (415) 356-6600.
 
Ang mga negosyong nangangailangan ng tulong sa nagbabayad ng buwis ay hinihikayat na makipag-ugnay
sa Customer Service Center sa 1-800-400-7115 o mag-email sa SanFranciscoInquiries@cdtfa.ca.gov.
 
Nagpalabas ang CDTFA ng isang espesyal na paunawa sa pagsasara noong Hunyo 2020:
https://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/L754.pdf
 
Resourcelightlight: Working Solutions, isang nonprofit Community Development Financial Institution at
business technical help provider na tumutulong sa mga negosyo sa San Francisco Bay Area sa
pamamagitan ng financing ng negosyo at pagkonsulta. Naglathala ang Working Solutions ng isang online
na gabay ( https://www.workingsolutions.org/covid-19-resource-guide ) na puno ng mga mapagkukunan
upang matulungan ang mga maliliit na negosyo sa panahon ng COVID-19. Naglalaman ito ng isang
komprehensibong listahan ng mga gawad, pautang at mga mapagkukunan ng lokal at estado ng pagbawi.
Bilang karagdagan, nagtipon sila ng isang kalendaryo ng paparating na mga workshop at on-demand na
mga webinar na inaalok ng iba pang mga mapagkukunan na nagbibigay ng mapagkukunan sa isang
malawak na hanay ng mga paksa, kabilang ang pinansyal na tulong sa pagpapaupa ng komersyo. 

Mag-click dito para sa pahina ng webinar ng Mga Solusyon: https://www.workingsolutions.org/webinars

SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:

Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksiyon na PPE mula sa mga lokal na provider. Ang
anumang negosyo na nagbebenta ng PPE sa mga negosyo ng SF at nais na maidagdag sa listahang ito ay
maaaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .   

Bilang paalala, mangyaring maging alerto tungkol sa mga potensyal na scheme ng pandaraya na may
kaugnayan sa mga programang pampasigla sa pang-ekonomiya. Upang maiulat ang mga scam at
panloloko na may kaugnayan sa programa ng SBA, mag- click dito . Ang Opisina ng Attorney General ay
nagbigay din ng impormasyon at mga mapagkukunan na may kaugnayan sa mga coronavirus scam dito .  

Ang Coronavirus (COVID-19) Mga Order sa Kalusugan mula sa DPH ay matatagpuan sa:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp . Ang Mga Direksyon sa Kalusugan para sa
mga operasyon sa negosyo ay matatagpuan sa: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-
directives.asp .  

Ang lahat ng mga pagdeklara ng Mayoral patungkol sa COVID-19 ay matatagpuan sa:
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-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 maging napapanahon sa COVI D -19 kaugnay na mga anunsyo at mapagkukunan, mag-sign up
para sa aming e-balita sa https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .   

 

Sa pagkakaisa,

Opisina ng Maliit na Negosyo
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