
 
 

DỊCH VỤ DOANH NGHI
KHÔI PHỤC DOANH NGHI

 
 

Giống như nhiều nơi trên thế giớ
(COVID-19). Tài liệu này giúp cung c
Orange cũng như những cá nhân ch

HIỂU RÕ TÀI NGUYÊN CỦA B
 

Việc các nhân viên và chủ doanh nghi
hoàn toàn bình thường. Điều quan tr
tin về các tài nguyên và dịch v
phép bạn nộp các khiếu nại liên quan đ
việc, đang chăm sóc cho người 
việc của bạn đã bị cắt giảm. 

 
Hiệp hội Tiểu thương đang cung c
doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi l

 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy c
Declarations/DeclarationDetails?declNumber=6062932&direct=false

 

 

 

DOANH NGHIỆP VÀ LỰC LƯỢNG LAO Đ
C DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ 

ới, chúng tôi đang theo dõi diễn tiến của Novel 
u này giúp cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các doanh nghi

ng cá nhân chịu ảnh hưởng. 

A BẠN 
doanh nghiệp lo lắng về sự không chắc chắ
u quan trọng là phải luôn cập nhật và nắm b
ch vụ dành cho quần chúng. Tiểu bang California hi
i liên quan đến COVID-19 nếu bạn không có kh

i ốm hoặc thành viên gia đình bị cách ly ho

u thương đang cung cấp các khoản vay nhắm đích, lãi suấ
c phi lợi nhuận bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID

t thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://disasterloan.sba.gov/ela/
DeclarationDetails?declNumber=6062932&direct=false 

Dịch vụ Cộng đ

NG LAO ĐỘNG 

a Novel Coronavirus 
cho các doanh nghiệp tại Quận 

ắc do COVID-19 là 
m bắt đầy đủ thông 

u bang California hiện cho 
n không có khả năng làm 
cách ly hoặc nếu giờ làm 

ất thấp cho những 
i COVID-19. 

https://disasterloan.sba.gov/ela/ 

ng đồng 



CÁC VẤN ĐỀ PHỔ BIẾN MÀ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ GẶP PHẢI: 

 

 

• Tiếp cận Vốn – Các sự cố có thể khiến năng lực tài chính của doanh nghiệp trong 
việc chi trả lương, duy trì hàng tồn kho và phản ứng với biến động thị trường (bao 
gồm cả cầu tăng và giảm) của doanh nghiệp bị suy giảm. Các doanh nghiệp nên 
chuẩn bị bằng cách khám phá và thử nghiệm các tùy chọn tiếp cận vốn để xem họ có 
tài nguyên cần thiết khi cần sử dụng hay không. 
Xem tài nguyên tiếp cận vốn của Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ (SBA 
Hoa Kỳ) 

 
• Năng Lực Của Lực Lượng Lao Động – Các sự cố ảnh hưởng tới người lao động 

cũng tương tự như tới khách hàng của bạn. Điều quan trọng là cần bảo đảm rằng 
họ có thể hoàn thành trách nhiệm của mình trong khi được bảo vệ. 

 
• Thiếu Hụt Hàng Tồn Kho và Chuỗi Cung Ứng – Trong khi không chắc chắn, cần 

thận trọng bảo đảm rằng bạn có nguồn cung hàng tồn kho đầy đủ trong một khoảng 
thời gian dài và/hoặc bảo đảm rằng bạn đa dạng hóa hệ thống nhà phân phối của 
mình trong trường hợp một nhà cung ứng không thể đáp ứng yêu cầu đặt hàng. 

 
• Chi Phí Dọn Dẹp/Phục Hồi Nhà Xưởng – Tùy theo sự cố, doanh nghiệp có thể 

cần phải củng cố việc bảo vệ khách hàng và nhân viên bằng cách gia tăng tần 
suất và cường độ thực hiện vệ sinh các bề mặt mà khách ghé thăm và người sử 
dụng thường xuyên chạm vào. Kiểm tra các hợp đồng bảo trì và nguồn cung ứng 
vật tư vệ sinh để bảo đảm chúng có thể đáp ứng sự gia tăng về nhu cầu. 

 
• Vấn Đề Chi Trả Bảo Hiểm – Nhiều doanh nghiệp có bảo hiểm gián đoạn kinh doanh; 

bây giờ là lúc để liên lạc với công ty bảo hiểm để đánh giá hợp đồng của bạn, từ đó 
hiểu rõ bạn được bảo hiểm và không được bảo hiểm những hạng mục nào trong 
trường hợp sự cố xảy ra kéo dài. 

 
• Nhu Cầu Thị Trường Thay Đổi – Tùy theo sự cố, các lệnh hạn chế di chuyển hoặc 

kiểm soát ra/vào có thể được ban hành, từ đó có thể làm giảm khả năng liên lạc của 
khách hàng với doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra còn có các mối lo ngại về nguy cơ 
tiếp xúc với sự cố của cộng đồng và khách hàng có thể quyết định họ không tới 
doanh nghiệp của bạn để tránh nguy cơ tiếp xúc với nguy cơ cao hơn. Văn Phòng 
Quận và Đối Tác Tài Nguyên của SBA Hoa Kỳ có các chuyên gia đã qua đào tạo 
có thể giúp bạn xây dựng kế hoạch phù hợp với tình huống của bạn, từ đó giúp điều 
chỉnh để theo kịp những thay đổi nhanh chóng về nhu cầu. 

 
• Tiếp Thị – Điều quan trọng là phải thông báo rõ ràng cho khách hàng về tình trạng 

hoạt động của bạn, các biện pháp bảo vệ mà bạn đang tiến hành và họ (với tư cách 
là khách hàng) sẽ được bảo vệ như thế nào nếu tới doanh nghiệp của bạn. 

 
• Kế Hoạch – Là một doanh nghiệp, hãy đoàn kết nhân viên và chuẩn bị kế hoạch để 

ứng phó nếu sự cố được khắc phục hay trở nên tồi tệ hơn. Việc thực hiện diễn tập 
tình huống giả lập để mô phỏng các kịch bản có thể xảy ra, từ đó giúp ban quản lý và 
nhân viên doanh nghiệp của bạn biết cách phản ứng trong các kịch bản giả lập này là 
rất hữu ích. Để xem ví dụ về diễn tập tình huống giả lập, vui lòng truy cập trang web 
của FEMA tại: https://www.fema.gov/emergency-planning-exercises. 



CẬP NHẬT THÔNG TIN 

 

 

Để nhận tin nhắn văn bản thời gian th
tại www.ocgov.com/about/emergency/

 
Cập Nhật và Tác Động Địa Phương

 
Kể từ ngày 19 tháng 3, Thống Đ

 
• Tụ tập quần chúng bị nghiêm c

thiết 
 

• Các quán bar, quán bia, hộp đêm và nh
phải thực phẩm khác phải đóng c

 
• Các nhà hàng chỉ phục vụ th

 
• Tất cả trường học, trường cao đ

trong khuôn viên 
 

• Những người từ 65 tuổi trở
mãn tính – nên tự cách ly tạ

 
• Tiểu Bang California và Quậ

 
• Cơ Quan Y Tế Quận Orange (OCHCA) đang n

nhiễm để bảo vệ sức khỏe c
tham khảo OCHCA  để biết thông tin c

 
• Vào ngày 16 tháng 3, 2020, Trung Tâm Ki

thị theo đó tất cả sự kiện có t
trên mạng. Các nhân viên y t
cao (65 tuổi trở lên hoặc có b

 

i gian thực cảnh báo về COVID-19 trong vùng, hãy 
www.ocgov.com/about/emergency/ 

a Phương 

ng Đốc California đã ban hành những quy đ

nghiêm cấm, không nên tổ chức những cuộc g

p đêm và những cơ sở phục vụ đồ uống có c
i đóng cửa 

thức ăn mang về. Không phục vụ tại nhà hàng

ng cao đẳng và đại học không được tổ chức các ho

ở lên – hoặc những người có các tình tr
ại nhà 

ận Orange đã tuyên bố tình trạng y tế công c

Orange (OCHCA) đang nỗ lực theo dõi chặ
e cộng đồng và giúp ngăn chặn lây lan b
t thông tin cập nhật mới nhất 

Vào ngày 16 tháng 3, 2020, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch (CDC) đ
n có từ 10 người trở lên phải bị hủy bỏ ho

ng. Các nhân viên y tế cũng khuyến khích những người thu
c có bệnh lý nền) nên tự cách ly tại nhà 

19 trong vùng, hãy đăng ký Alert OC 

ng quy định sau: 

gặp gỡ không cần 

ng có cồn chứ không 

i nhà hàng 

c các hoạt động 

i có các tình trạng 

công cộng khẩn cấp 

ặt chẽ các ca nghi 
n lây lan bệnh dịch. Vui lòng 

ch (CDC) đã ban hành chỉ 
hoặc được tổ chức 

i thuộc nhóm nguy cơ 



 

 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC CÔNG TY
Để đẩy lui COVID-19 tại nơi làm vi

 
Các lời khuyên từ Trung Tâm Ki

 
• Để ngăn chặn sự lây lan hơn n

Hội là cách tốt nhất để ngăn ch
không truyền bệnh cho những ngư

 
• Tích cực khuyến khích nhữ

 
• Cách ly nhân viên bị ốm 

 
• Nhấn mạnh việc ở nhà khi b

viên 
 

• Thực hiện vệ sinh môi trường thư
 

• Khuyên nhân viên hoãn lại vi
 
 
 

N DÀNH CHO CÁC CÔNG TY 
i nơi làm việc – Các công ty nên đẩy mạnh việ

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch (CDC): 

lây lan hơn nữa của vi-rút, CDC yêu cầu cách ly xã h
ngăn chặn lây truyền cộng đồng và bảo đ

ng người dễ bị tổn thương 

ững nhân viên bị ốm ở nhà 

nhà khi bị ốm, vệ sinh hô hấp và vệ sinh tay cho 

ng thường xuyên 

i việc đi lại không cần thiết 

ệc làm việc từ xa! 

u cách ly xã hội. Cách Ly Xã 
o đảm các cá nhân 

sinh tay cho tất cả nhân 



 

 
 

Các tài nguyên khác cho doanh nghi
 

Lưu ý, những tài nguyên này đư
Orange không trực tiếp tổ chức b
tin trong siêu liên kết để liên lạc v

 
• Khoản vay tiểu thương: California đ

hưởng hỗ trợ khoản vay thảm họ
 

• Hỗ Trợ Phục Hồi: SBA Hoa K
suất thấp theo tuyên bố thảm h
(SBDC), đối tác tài nguyên c
cho chủ tiểu thương nghiệp hư
này bao gồm đăng ký các kho
này vẫn được cung cấp trực tuy
hệ trực tiếp với SBDC. 

 
• Các công cụ trực tuyến: Nếu b

thành thạo, vui lòng liên lạc v
sẽ giúp bạn liên lạc với một thành viên trong c
nghiệp cài đặt Zoom và những công c

 
• Hóa đơn điện tử thông qua Southern California Edison 

chậm cho những khách hàng là ti
lạc trực tiếp với SCE. 

 
• Hỗ trợ truyền thông khủng ho

trợ truyền thông khủng khoả
nhuận. Điền vào mẫu đơn này đ

 
• Nghỉ việc: Nếu doanh nghiệp c

hoặc nghỉ phép, vui lòng liên l
Quận Orange qua số (714) 480

Các tài nguyên khác cho doanh nghiệp địa phương: 

ng tài nguyên này được soạn thảo để giúp đỡ các doanh 
c bất kỳ chương trình nào tại đây. Vui lòng s
c với nhân viên quản lý chương trình. 

u thương: California đã được tuyên bố là khu vực hội đ
ọa. 

i: SBA Hoa Kỳ và Tiểu Bang California có các tùy ch
m họa. Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương Qu

i tác tài nguyên của SBA Hoa Kỳ và Go-Biz California, s
p hướng dẫn miễn phí trong quá trình phụ

m đăng ký các khoản vay phục hồi sau thảm họa nếu cầ
c tuyến và sẽ sớm được cung cấp trực ti

u bạn là tiểu thương chưa sử dụng các công c
c với Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương Quận Orange (SBDC).
t thành viên trong cộng đồng sẵn sàng trợ
ng công cụ trực tuyến khác 

thông qua Southern California Edison sẽ miễn các kho
ng khách hàng là tiểu thương gặp khó khăn về tài chính. Vui lòng liên 

ng hoảng sẽ được PR KCD trợ giúp: Nhóm PR cung c
ảng vì lợi ích cộng đồng cho tiểu thương và t

u đơn này để bắt đầu. 

p của bạn đang trong quá trình cho nhân viên ngh
phép, vui lòng liên lạc Dịch Vụ Doanh Nghiệp và Lực Lượ

(714) 480-6500. 

 

các doanh nghiệp. Quận 
òng sử dụng thông 

i đủ điều kiện 

u Bang California có các tùy chọn khoản vay lãi 
u Thương Quận Orange 

Biz California, sẵn sàng cung cấp 
ục hồi. Hướng dẫn 
ần. Những dịch vụ 

c tiếp. Vui lòng liên 

ng các công cụ trực tuyến 
n Orange (SBDC). Họ 
ợ giúp tiểu thương 

n các khoản phí trả 
tài chính. Vui lòng liên 

giúp: Nhóm PR cung cấp hỗ 
u thương và tổ chức phi lợi 

ình cho nhân viên nghỉ việc 
ợng Lao Động 



 

 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁ NHÂN 
Chịu tác động về lao động hoặc tiền lương: 
• Ốm bệnh hoặc tự cách ly – Nếu bạn không thể làm việc do phơi nhiễm COVID-19 (đã 

được chuyên gia y tế xác nhận), bạn có thể nộp khiếu nại Bảo Hiểm Khuyết Tật (DI) 
 

• Chăm sóc – Nếu bạn không thể đi làm do đang chăm sóc người ốm hoặc người nhà 
bị cách ly do COVID-19 (đã được chuyên gia y tế xác nhận), bạn có thể nộp khiếu nại 
Nghỉ Phép Gia Đình Có Lương (PFL) 

 
• Giảm giờ làm – Nếu nhà tuyển dụng của bạn giảm giờ làm của bạn hoặc đóng 

cửa do COVID-19, bạn có thể nộp khiếu nại Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) 
 

• Để biết thêm thông tin về bảo hiểm khuyết tật, nghỉ phép gia đình có trả lương và bảo 
hiểm thất nghiệp, truy cập http://covid19.ca.gov/ 

• Để biết thông tin chung về bảo hiểm thất nghiệp, truy cập 
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/Filing_a_Claim.htm 

• Để biết danh sách kiểm về bảo hiểm thất nghiệp, truy cập 
https://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2326.pdf 

• Để biết video thông tin về cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, truy cập 
https://www.youtube.com/watch?v=QQKrICx80H8&amp;feature=youtu.be 

 
• Nhấp chuột vào đây để xem PSA của Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng California, bác 

sĩ Sonia Angell về tài nguyên kinh tế. 

LIÊN KẾT HỮU ÍCH 
 

• Bộ công cụ “Phục Hồi Trong Hộp” từ Quỹ Phòng Thương Mại Hoa Kỳ 
 

• EDD California 
 

• Go-Biz California 
 

• Cơ Quan Du Lịch Quận Orange 
 

• Quận Orange – Cơ Quan Y Tế 
 

• Quận Orange 
 

• Dịch Vụ Doanh Nghiệp và Lực Lượng Lao Động Quận Orange 
 

Mặc dù chúng tôi không có tất cả câu trả lời, chúng tôi hy vọng bằng cách phối hợp với 
nhau, chúng tôi có thể giúp giảm thiểu một số ảnh hưởng. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, 
đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi. 


