
ANG LUNGSOD NG CITY OF SOUTH SAN FRANCISCO AY 
NAGPATIBAY NG BAYAD SA PAGHAHATID UPANG 

SUPORTAHAN ANG MGA RESTAWRAN SA PANAHON NG 
PANDEMIA NG COVID-19  

Noong Agosto 26, 2020, inaprubahan ng Konseho 
ng Lunsod ang pansamantalang batas para sa 
emerhensiya upang limitahan ang komisyon na ang 
mga kumpanya ng paghahatid ng pagkain ng third-
party ay maaaring singilin ang mga restawran sa 
panahon ng pandemikong COVID-19. 

Bakit kailangang magpatibay ng isang 
Komisyon? 

• Noong Hulyo 2020, sa gitna ng pagtaas ng 
mga kaso sa COVID-19 sa buong estado, 
iniutos ng Gobernador Newsom na isara 
ang mga panloob na kainan upang 
mabawasan ang karagdagang pagkalat at 
protektahan ang kalusugan ng publiko. 

• Humigit 200 mga establisimiyento sa 
pagkain at pag-inom sa South San Francisco 
ay nagpupumilit na manatiling bukas, at 
nag-aalok ng paghahatid at pagkuha ng 
pagkain sa pamamagitan ng mga serbisyo 
ng third-party. 

• Bago ang paggamit ng batas na pang-
e m e r g e n c y, a n g m g a s e r b i s y o s a 
paghahatid ay naniningil ng mga komisyon 
hanggang sa tatlumput limang porsyento 
(35%)  ng mga order ng customer. 

Mga Paglalaan ng Emergency na Batas: 

• Ang batas na pang-emergency ay nagpapataw ng 
labing limang porsyento komisyon (15%) ng 
subtotal ng order para sa mga paghahatid at 
sampung porsyento komisyon ( 10%) ng subtotal 
ng order para sa pagkuha ng order. Nalalapat ang 
mga takip na ito sa pagkakaloob ng: 

1. Listahan ng mga menu at pagproseso ng 
mga order; 

2. paghahatid (kung naaangkop); at 
3. marketing. 

• Magtatapos ang cap ng komisyon anim na buwan 
pagkatapos ng emergency sa lokal na kalusugan, 
maliban kung palawigin ng Sangguniang 
Panglungsod. 

• Ipinagbabawal din ng batas ang mga serbisyo ng 
paghahatid ng third-party na bawasan ang bayad, 
kasama ang mga tips, na binayaran sa alinman sa 
kanilang mga driver ng paghahatid dahil sa mga 
cap ng komisyon. 

• Para sa buong impormation ng batas, mangyaring 
bisitahin ang www.ssf.net/bizresource. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan 
tungkol sa emergency na batas, mangyaring makipag-
ugnay sa Lungsod ng South San Francisco Economic 
and Community Development Department sa 
bizresource@ssf.net o 650-829-6620. 

Ang mga Third-party na naghahatid ng mga pagkain katulad ng Door Dash, Grubhub at Uber Eats 
ay hindi maaaring singilin ang mga restawran ng higit sa labing limang porsyento (15%) komisyon 

para sa paghahatid at sampung porsyento (10%) komisyon para kunin ang orders.  
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