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Ang impormasyon na nilalaman ng Playbook na ito ay tanging patnubay lamang. Ito’y maisasaalang-alang na napapanahon, sa pangkalahatan, sa petsa ng
paglalathala ng revision, at ito’y tinipon mula sa sources na pinaniniwalaan ng SBOT na maaasahan at na kumakatawan sa mga pinakabagong perspektibo
hinggil sa COVID-19. Walang pananagutan ang Surrey Board of Trade hinggil sa kawastuhan ng anumang impormasyon sa Playbook na ito o sa mga
kaugnay na link nito. Ikinalulugod ng SBOT na matugunan ang inyong mga indibidwal na kahilingan para sa impormasyon, kahit kailan.
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Ang lahat ng mga retrato ay ipinamahagi sa kabutihang-loob ng SBOT at ng Shutterstock, maliban kung iba ang nakapahayag.
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MGA PASASALAMAT
Kinikilala at lubos na nagpapasalamat ang Surrey Board of Trade sa mga sumusunod
na mga miyembro ng Employer Panel para sa kanilang napakahalagang paglaan ng
panahon, sigla, malaking tulong, at insight para sa proyektong ito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chris Atchison, BC Construction Association
David Bennett, FortisBC (SBOT Board Member)
Amrita Bhogal, Sunrise Kitchens
Aaron Bourdeau, Polycrete Restorations
Chris D. Drinovz, Kane Shannon Weiler LLP
Amy Gill-Sidhu, Coast Capital Savings
Jennifer Jones, Teal Jones
Jean McClellan, PwC
Eamonn Percy, Percy Group
Dan Reader, Murray Latta Progressive Machine (SBOT Board Member)
Charan Sethi, Tien Sher Group of Companies
Dr. Greg Thomas, G3 Consulting (SBOT Board Member)

Nais naming pasalamatan si Dan Boram ng Aura Office Environments para sa kanyang
mga kontribusyon sa Playbook na ito.
Bukod pa rito, nais ipahayag ng Board ang taus-puso nitong pasasalamat at
pagpapahalaga sa lahat ng mga miyembro ng Project Steering Committee, ng
Employer Action Committee, at ng Service Provider Action Committee, na nagbigay
ng mga insight, perspektibo, at mga iminumungkahing solusyon tungkol sa
iba’t-ibang mga isyu na nauukol sa COVID-19, at mga paghahámon na hinaharap ng
mga employer sa Surrey. Naging malaking tulong ang inyong input.
Ang mahalagang proyektong ito ay hindi sana naging posible nang walang pinansyal na
suporta ng Pamahalaan ng Canada at ng Ministry of Social Development and Poverty
Reduction ng Province of British Columbia.
Maraming-maraming salamat kay Kerry Jothen, CEO ng Human Capital Strategies, at
sa kanyang project team para sa kanilang detalyadong research, maingat na analisis,
at innovative Playbook development. At bilang pagtatapos ay nais naming kilalanin ang
dedikadong pagsisikap ng mga tauhan ng SBOT - lalo na si Melissa Peel at si Heather
Booth, at ang buong Project Team.
Maraming salamat sa inyong lahat! Tumulong kayong lahat sa amin na gawing
makabuluhan, makahulugan, at napapanahon ang Playbook na ito.

Anita Huberman
CEO, Surrey Board of Trade
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PAANO GAGAMITIN ANG PLAYBOOK
Ang Playbook ay isang ‘buháy’ (real-time) na resource para sa lahat ng mga negosyo sa Surrey, kaya’t
siguraduhing bumalik para sa mga regular na update. Iniuulat ng mga nilalaman ang buong scope ng pagpaplano
at pagdibelop ng workforce hinggil sa mga epekto ng COVID-19 sa mga negosyo sa Surrey. Mapapansin ninyo
na ginamit namin ang mga salitang ‘next normal’ o ‘susunod na normal’ sa buong dokumentong ito. Ang ‘new
normal’ o ‘bagong normal’ ay kadalasang tumutukoy sa COVID-19 recovery. Ngunit sa palagay ng SBOT, ang
‘susunod na normal’ ay mas mainam na naglalarawan sa ating patuloy na nagbabagong sitwasyon. Para sa
pinakamainam na functionality, inirerekomenda naming buksan ang Playbook na ito bilang PDF, gamit ang Adobe
Reader o Acrobat.
Maraming resources na available tungkol sa COVID-19. Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa kalusugan at
kaligtasan, mga programa ng pamahalaan, mga inisyatibo ng sektor, legal requirements, at iba pang tools. Ang Playbook
na ito ay tumutulong sa mga negosyo na maunawaan at madaling ma-access ang maraming resources na available. Ang
pangunahing focus ng Playbook ay ang BC at Canadian resources; mayroon din itong ilang nakakatulong na impormasyon
mula sa ibang mga sektor.
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Hanapin ang COVID-19 Success Stories (tulad ng
istoryang nasa kanan) na naka-highlight sa buong
Playbook. Mag-click upang mabasa nang husto ang bawat
istorya. Makakahanap ka ng mga halimbawa ng mga
successful na gawi at mga recovery plan, mga inspirasyon, at
marami pang iba, na mahahanap sa Surrey (naka-highlight
nang kulay teal) at iba pang lugar (naka-highlight nang
berde).
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Ang layunin ng Playbook na ito ay upang tulungan ang
mga employer sa mga paghahámon sa workforce
na dulot ng COVID-19. Ang bawat seksyon ay may
impormasyon at maraming links sa Web-based resources.
Naiiwasan ng set-up na ito ang pag-ulit-ulit, at nasisigurado
nito na ang Playbook ay may focus at madaling i-navigate.
Dapat muna basahin ng mga bagong user ang backgrounder
sa Seksyon A, at dapat nila kumpletohin ang patnubay sa
pagiging handa ng negosyo sa Seksyon C. Batay sa kanilang
mga sagot sa ilang mga mahalagang katanungan, maituturo
sa kanila ng self-assessment tool ang mga makakatulong na
impormasyon.

Ang Layunin at Scope ng Playbook

Ang Carvery Sandwich Shop sa
Surrey ay nagbabago ng daily
specials at nakikipagkomunika
sila sa publiko upang panatilihing
successful ang kanilang negosyo.
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Ang tatlong mga pamamaraan na inilarawan sa
Seksyon D ay nagbibigay ng tools at resources na
may mga link sa impormasyon tungkol sa pag-aseso
ng kinakailangang workforce, pagpaplano, pagdibelop
ng istratehiya, pag-recruit, onboarding, training, career
development, pagpapanatili ng workers, at marami
pang iba.
Upang makatanggap ng
mga updates tungkol sa
Playbook, na ito, at pati na rin
ng mga COVID-19 business
updates, mga epekto at mga
pagbabago, mag-subscribe
sa email list ng SBOT.

Ang pangunahing layunin ng Playbook ay ang magsilbi bilang mahalagang resource para sa mga negosyo sa Surrey
habang nagpapatuloy sila sa COVID-19 recovery. Sinasagot nito ang mahalagang tanong na “Ano ba ang dapat pagisipang gawin ng aking negosyo sa panahong ito?” Ito’y dinisenyo upang magbigay sa mga employer ng kanilang
mga magagamit na praktikal na impormasyon, tools, at resources. Ang Playbook ay makakatulong sa iyo at sa iyong
workforce na makaraos sa kasalukuyang krisis ng pandemic, at na mapatnubayan ang iyong workforce recovery
planning patungo sa panahon ng recovery at ng ‘susunod’ na normal’. Ibabahagi ng Playbook ang mga sumusunod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mga pangangailangan at mga istratehiya para sa labour market at workforce, lalo na para sa Surrey at sa rehiyon
Mga link sa impormasyon na nauukol sa kalusugan (kasama ang mental health o pangkaisipang kalusugan), kaligtasan, at
kabutihan
Impormasyon na nauukol sa paghanda ng workplace para sa kaligtasan ng workers
Mga link sa impormasyon para sa employer, tungkol sa mga pansuportang programa ng pamahalaan at mga mahalagang
online business sites
Resources upang tulungan ang mga employer sa pagpaplano ng workforce para sa maikling panahon, recovery, at muling
pagbukás sa negosyo
Suporta para sa mga isyu ng human resource, katulad ng pag-akit sa mga empleyado, pag-recruit, onboarding, reskilling, at
pagpapanatili ng mga empleyado
Mga ideya at mga oportunidad na magtrabaho sa mga panibagong paraan, kabilang ang virtual work
Mga success stories at mga mahusay na practices, nang may mga halimbawa mula sa iba’t-ibang sektor

Ang Playbook ay gumagamit ng dalawang iba pang key elements ng mas malawak na SBOT Workforce Reset initiative:
•
Isang SBOT Pandemic Rapid-Response Centre para sa indibidwal na mga pangangailangan ng employer sa pagpaplano at
paghahanda para sa recovery at para sa mga back-to-work na istratehiya. Kontakin ang info@businessinsurrey.com para
humingi ng payo tungkol sa mga komponente ng Playbook.
•
Isang real-time Labour Market Intelligence function sa pamamagitan ng pulse surveying at iba pang mga paraan ng
pagkuha ng impormasyon, at regular na LMI Intelligence Reports sa mga employer sa Surrey.
Upang tulungan ang SBOT na maunawaan kung paano magagamit ang Playbook na ito, at upang
masigurado na ito’y makabuluhan, kailangan namin ang iyong feedback. Mangyaring kumpletohin
ang maikling survey. Maraming salamat sa iyong paglahok!
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Resources at Tools
Resources

A BACKGROUND NG PROYEKTO
Kinakailangan ang Local Response
Nagkaroon ng walang-katulad na mga adjustment sa labour force sa Surrey
simula nang nag-umpisa ang COVID-19. Ang youth unemployment sa province
ay mahigit sa doble ng pangkalahatang rate (16.0% kumpara sa 7.7%), at noong
Oktubre, nabawasan nang 61,000 ang mga trabaho sa BC kumpara sa noong
Pebrero 2020. Mas malaki pang kaguluhan ang inaasahan sa winter, at sa
panahon ng sipon at trangkaso. Bilang pagtugon dito, inilunsad ng SBOT ang
proyekto ng “Building and Supporting Surrey Employer Capacity to Respond
to COVID-19 Workforce Needs” o “Pagtatag at Pagsuporta sa Kakayahan ng
Employer sa Surrey na Matugunan ang mga Pangangailangan ng COVID-19
Workforce”. Bisitahin ang Backgrounder ng Proyekto.
Ang COVID-19 recovery initiatives ng SBOT ay alinsunod sa four-phase BC Restart
Plan. Ang mga employer, workers, mga asosasyon, at mga pamahalaan sa province
ay maingat na pumasok sa Phase Three ng COVID-19 recovery. Nagbubukás muli
ang mga paaralan; marami ring mga negosyo ang nagbubukás. Ang mga utos, mga
patnubay, at mga karagdagang pag-iingat sa kaligtasan para sa mga sektor na nasa
Phase Two ay nasa lugar pa rin.
Ang province ay lilipat lamang sa Phase Four kapag bumaba ang bilang ng mga kaso
sa ating bansa at sa ibayong-dagat. Ang phase na ito ay hindi gaanong naka-focus sa
BC, kung ‘di sa kung paano matutugunan ang ibang mga area sa pandemic at ang mga
epekto nito. Ang mga kamakailan-lamang na pagdami ng mga bagong kaso, lalo na sa
mga kabataan sa BC, ay maaring makaapekto sa kung gaano kabilis sisimulan ang mga
hakbang sa Phase Four.

Ang Tumbler Ridge UNESCO Global Geopark ay
gumagawa ng libreng educational resources bawat
linggo, habang sarado pa ito; ang resources ay
nagtutuon ng pansin sa iba’t-ibang lugar ng park at sa
mga aspeto nito.

Ang Response ng Surrey Board of Trade
Ang mga pangunahing hadlang sa pagbalik ng workers sa lugar ng trabaho ay
ang mga kinakailangang gawin para sa social distancing, ang pag-aatubili ng
workers na bumalik sa trabaho dahil sa kanilang mga alalahanin sa kaligtasan
at dahil iniisip nila ang kanilang pagpunta at pag-uwi mula sa trabaho. Ang iba
pang mga problema ay ang pagiging komplikado at ang gastos ng karagdagang
safety measures. Simula pa noong Marso 2020 itinatanghal ng SBOT ang isang
Surrey COVID-19 Pandemic Business Centre; ito’y pinapatnubayan ng dalawang
pangunahing layunin:
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Suportahan ang mga employer sa
Surrey sa pagpaplano at paghahanda
sa pagbukás ng ekonomiya sa
pamamagitan ng pagbawas ng mga risk
at pagtulong sa employers na makahanap
ng mga bagong oportunidad sa susunod
na normal.

Ang AG Hair ay
mabilis na nag-isip
ng bagong magagawa;
at nagmanupaktura
sila ng hand sanitizer
upang makatulong na
matugunan ang demand
para dito.
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Makipagtulungan sa labour
force service providers sa
Surrey na suportahan at itatag ang
kanilang kapasidad na pagsilbihan ang
mga employer at workers sa Surrey.
Kailangang idibelop ng mga employer
ang kanilang kakayahang makatugon sa
mga pagbabago sa workforce supply and
demand, at makapag-innovate o
makapag-isip ng mga bagong ideya
para dito.
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B ANG LOKAL NA EPEKTO NG COVID-19
Buod ng Epekto sa Ekonomiya at Labour Market sa
Surrey at sa Metro Vancouver
Batay sa datos mula sa Labour Force Survey ng Statistics Canada, ipinapalagay
ng SBOT na ang pinakamalaking bilang ng job loss sa Surrey ay noong Hulyo,
sa mahigit sa 37,000 trabaho; pinakamarami ang nawalan ng trabaho noong
Marso at Abril 2020.1 Gayunman, simula nang katapusan ng Hulyo, ang Surrey ay
naka-recover nang mahigit sa 17,000 trabaho (halos 48%); 5,618 nito ay nagmula
sa buwan ng Oktubre. Ang kabuuang net deficit simula Pebrero ay mahigit sa
19,000 trabaho o (6.6%). Bagamat ang ilan sa mga industriyang ito ay lumaki o
lumiit mula 2019 hanggang Pebrero 2020, ang lahat ng mga industriyang ito ay
naapektohan (nang kaunti o nang malaki) ng COVID-19 sa pagitan ng Marso at
Oktubre 2020.
Simula Pebrero 2020, ang mga industriya
na patuloy pa ring pinaka-lumago ay
Ang local
ang Utilities (tumaas nang 58.7%)
professionals ay
at Natural Resources (tumaas nang
13.4%), bagamat nabawasan nang
nagsama-sama
kaunti ang mga trabaho sa kapwa
upang magbigay ng
dalawang industriyang ito noong Oktubre
libreng Web at online
(nabawasan ang Utilities nang 2.1%
support services sa
at ang Natural Resources naman nang
mga negosyo.
5.2%). Gayunman, ang industriyang
pinaka-nagrecover simula Hulyo ay ang
Accommodation & Food Services -- 6,747 (45.5%) mga trabaho ang na-recover dito
simula noong Hulyo, at 954 nito ay na-recover noong buwan ng Oktubre.
Ang mga sumusunod ay ang mga industriyang nagkaroon ng malakas na recovery
hinggil sa bilang ng mga trabahong na-recover simula Hulyo: Negosyo, Building at Iba
pang Suporta (humigit-kumulang sa 3,800 trabaho); Manufacturing (humigit-kumulang
sa 2,300 trabaho); Transportasyon at Warehousing (humigit-kumulang sa 1,500
trabaho); Finance, Insurance at Real Estate (humigit-kumulang sa 1,400 trabaho).
Ang pinaka-dumaming trabaho noong Oktubre 2020 ay sa Manufacturing; Business,
Building at Iba Pang Suporta, Educational Services; at Accommodation & Food
Services; binubuo nito ang mahigit sa 77% ng mga trabahong na-recover noong
Oktubre (o humigit-kumulang sa 4,355 ng net na kabuuang 5,618 trabahong narecover).

Upang matugunan ang shortage sa buong bansa,
nag-disenyo at nagmanupaktura ang Firetech
Manufacturing sa Surrey ng isang bagong medical
grade na disposable face shield.

Ang pinakamalaking pagbawas ng trabaho simula Marso 2020 ay nakita sa mga
sumusunod na industriya: Wholesale at Retail; Transportasyon at Warehousing,
Educational Services, Impormasyon, Kultura at Libangan, at ‘Iba pang’ mga Serbisyo.
Noong Oktubre, halos 2,000 trabaho ang nawala sa Construction Industry -- at ito
ang pinakamaraming trabahong nawala sa isang industriya; bagamat ang ilang mga
nawalang trabaho ay maaring dulot ng seasonal na trabaho. Bagamat mukhang
nag-recover ang mga trabaho sa Wholesale & Retail Trade sa pagitan ng Hulyo at
Setyembre, nawala ang halos lahat ng naidagdag na trabahong iyon (738 ng 928
trabaho) noong Oktubre 2020.

Excerpt mula sa SBOT. Surrey Labour Market Intelligence and Impact Reports: LMI Report #3. Nobyembre 2020
1
Ang lahat ng statistics ay galing sa Statistics Canada. Labour Force Survey, Oktubre 2020. Inilathala noong Nobyembre 6, 2020. Table 14-10-0313-01 at
14-10-0097-01, maliban kung naiiba ang nakatala.
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Noong Oktubre 2020, ang pinakamaraming nawalang trabaho batay sa okupasyon ay sa
Natural Resources (13.3%), Health (4.6%), at Manufacturing & Utilities. Gayunman, sa
pangkalahatan, ang tatlong mga sektor na ito ay nagkaroon ng net gain sa Mga Trabaho
simula Pebrero 2020.
Bagamat ang mga okupasyon sa Edukasyon, Law & Social, Community & Government
Services, at Trades, Transport & Equipment Operators ay patuloy na nababawasan
bawat buwan simula noong Pebrero 2020, ang parehong dalawang sektor na ito ay
naka-recover nang mahigit sa 1,000 trabaho sa Surrey noong Oktubre 2020. Ang
Natural & Applied Sciences ay nakakita ng maagang pagbawas ng mga trabaho sa
pagitan ng Pebrero at Abril; gayunman, patuloy na dumami ang mga trabaho sa mga
okupasyon na ito simula noon, at ang bilang ng mga trabaho ay lumaki nang 10%
kumpara sa Pebrero 2020.
Ang pinakamalaking net loss ng mga trabaho -- 18.2% simula Pebrero 2020 -- hanggang
sa kasalukuyang panahon ay sa Sales & Services; gayunman, ang karamihan ng mga
trabahong nawala ay nangyari sa pagitan ng Marso 2020 at Hulyo 2020 (halos 32% ng
mga nawalang trabaho). Simula Hulyo, mahigit sa 43% ng mga trabahong nawala sa
unang limang buwan ng COVID-19 ay na-recover na sa sektor na ito.

Ang BC Tourism Resiliency Network – ito’y mga
propesyonal na nagbibigay ng 1:1 suporta sa mga
negosyong nasa tourism at hospitality, upang maunawaan
ng mga negosyong ito ang mga bagong patakaran at mga
pamamaraan sa panahon ng COVID.

Ang mga indibidwal sa Canada na pinaka-naapektohan ng pandemic ay ang:
•
Ang mga indibidwal na 15-24-taong-gulang ay ang pinaka-malamang na
mawawalan ng trabaho.
•
Ang mga babaeng empleyado ay mas higit na naaapektohan ng job loss
kaysa sa mga lalaking empleyado.
•
Ang non-union workers ay mas naaapektohan kaysa sa union workers.
Sa BC, sa pangkalahatan ay mas mainam ang sitwasyon ng mga kababaihan dito
kaysa sa mga kababaihan sa ibang lugar sa Canada. Malaki ang naidagdag na mga
trabaho para sa mga kababaihan sa BC sa Goods-Producing sector (26%). Sa
pangkalahatan, mas maraming mga lalaki ang nawalan ng trabaho sa BC kaysa sa mga
lalaki sa ibang bahagi ng Canada.

Ang isang ‘slow and sustainable fashion company’ sa
Vancouver ay nagbago ng produksyon. Dati ay gumagawa
sila ng mga kasuotan, at ngayon ay gumagawa na sila ng
non-medical masks; sa kanilang “buy one give one model”,
nagdo-donate sila ng isang mask para sa bawat isang nabibili.
Sa mga negosyo’t industriya sa Canada (ang pinaka-naapektohan ng pandemic ay
ang mga industriyang majority-owned ng First Nations, Metis, o Inuit), ang mga
negosyong nag-lay-off nang mahigit sa 50% ng kanilang mga tauhan ay doble ng
average sa Canada .
Labing-limang porsiyento ng mga negosyo sa BC ay hindi kailanman umaasang
makaabot muli sa dami ng kanilang mga tauhan bago mag-COVID, habang 30%
naman ay hindi umaasang makaabot sa mga normal na level hanggang kahit man
lamang 2021. Ang Agriculture (57%), Finance (56%), Construction (53%), Wholesale
(52%), at Professional Services (51%) ay ang mga industriyang may pinakamataas na
proposyon ng kanilang full staffing capacity na nagtratrabaho noong Agosto 2020.2
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Canadian Federation of Independent Business COVID-19 State of Small Business. Agosto 18, 2020.
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Ang Labour Market at ang Workforce Pulse Surveys
Ang proyektong ito ay maglalaan ng mga survey upang mangolekta ng
workforce at business data na may kinalaman sa challenges o mga hámon ng
COVID-19. Ang maikling survey na ito ay check-in na naglalaan ng kasalukuyang
impormasyon tungkol sa kasiyahan ng worker, mga tungkulin, komunikasyon,
mga relationship o ugnayan, at work environment o kapaligiran sa trabaho sa
panahon ng COVID-19.
Habang isinasaalang-alang ang maraming iba’t-ibang malaking pagbabagong
nararanasan ng mga employer sa Surrey, maglalaan ang proyektong ito ng mga
maiikling pulse survey upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa labour market
at sa negosyo, nang malaman ng proyekto kung paano hinaharap ng mga employer
ang challenges o mga hámon ng COVID-19. Ang uri ng quick survey na ito ay parang
check-in sa mga employer, at magbibigay ito ng ‘pulse check’ tungkol sa mga paksa
tulad ng kasiyahan ng worker, tungkulin sa trabaho, komunikasyon, mga relationship o
ugnayan, at work environment o kapaligiran sa trabaho sa panahon ng COVID-19.
Ang mga resulta ng survey ay gagamitin upang i-update ang Playbook na ito at
ang mga regular na Labour Market Intelligence Reports sa katagalan ng panahon.
Susukatin ng SBOT kung gaano kabisa ang mga ginawang hakbang, at pahihintulutan
nitong maging mas responsive at innovative ang mga employer sa darating na
panahon. Kasama sa survey ang iba’t-iba mga paksa na may kinalaman sa workforce,
tulad ng wellness o kabutihan, work environment, recruitment, pagpapanatili ng mga
empleyado, pamumuno, at pagpaplano para sa darating na panahon. Ang mga resulta
ng survey ay ilalagay sa mga update ng Playbook.
Mangyaring abangan ang mga darating na Labour Market Intelligence reports at ang
una at kasunod na mga resulta ng Employer Pulse Survey sa SBOT COVID Workforce
Support page.

Mabilis na nagpalit at nag-retool ang Mainland
Whisky sa Surrey upang gumawa ng surface
disinfectant at hand sanitizer; ito ay ginawa nilang
donation sa mga nangangailangan.

Bakit Dapat Gawin ang Digital Transformation; ang
Kinabukasan ng Trabaho
Bakit kailangang agresibong gawin ng mga negosyo sa Surrey ang digital
transformation sa panahon ng krisis na ito? Siguro’y dati mo na itong gustong
gawin, o inisip na dapat gawin. Ngayon ay wala ka nang choice kung ‘di lumipat
sa digital transformation upang makaraos.
Sa Fast Company, sinabi ni Siddharth Taparia na dapat pagsikapan ng mga negosyo na
gawin ito, at dapat nila isaalang-alang ang mga sumusunod:
•
•

•
•
•
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 ga bagong proseso, mga bagong skill set, at
M
mga bagong teknolohiya -- lahat ng mga ito’y
sabay-sabay na mangyayari
Kapag may isang remote-first workforce
at culture, ang “trabaho” ay magbabago,
at makapagbibigay ng napakaraming mga
oportunidad
Ang mga negosyo ay kailangang magbago, at
ito naman ay mauuwi sa pagbabago sa mga
industriya
Ang digital transformation ay isang paraan upang
mabawasan ang risk at upang mag-diversify
Ang lahat ng mga negosyo ay dapat sumunod
sa isang bagong modelo; dapat sila magbago at
maging mas digital, remote, at flexible na mga
negosyo, ngayon at para sa hinaharap

56%

ng mga negosyo
sa Surrey ang
nag-shift na sa
digital work.

Ang lahat ng statistics sa mga bubbles sa buong Playbook na ito ay mga resulta ng unang Employer COVID-19 Workforce Pulse Survey ng SBOT, na inilabas noong
Nobyembre 2020.

Ang Iyong Negosyo at ang COVID-19 Workforce
Recovery Continuum
Kinikilala ng SBOT na ang bawat negosyo ay may kani-kanyang sariling mga
isyu. Ang ilang mga negosyo ay may sapat na pananalapi upang mapamahalaan
ang mga epekto ng COVID-19, nang hindi kinakailangang magbawas ng staff,
o nang hindi kinakailangang gumawa ng mga malalaking pagbabago. Ang iba
naman ay naghihirap sa mga isyu na malubhang nakakaapekto sa survival ng
kanilang negosyo.
Anuman ang iyong sitwasyon, malamang ay ikaw
ay nasa COVID-19 recovery continuum. Ginawa
ng SBOT ang modelong ito upang maunawaan ng
mga negosyo sa Surrey ang kanilang kinaroroonan
sa continuum, at upang makahanap sila sa
Playbook ng impormasyon na makabuluhan sa
kanilang sitwasyon. Alamin kung nasaan ang iyong
kasalukuyang posisyon sa range, at mag-click sa
(mga) button na pinaka-naglalarawan sa iyong
sitwasyon. Inaasahan namin na ang lahat ng mga
negosyo’y magbebenepisyo mula sa impormasyon
na nasa Playbook na ito.
Nagbukás muli
nang kaunti
(25% ng normal
o mas kaunti sa
normal)

Kasalukuyang
sarado at
nag-iisip ng
mga opsyon

eturn

to Co

m •R

Nagplaplanong
magbukás sa
malapit na
panahon

n t in u u
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Halos bukás
muli nang husto,
o bukás muli
nang husto
(>75%)

Nagbukás nang
katamtaman
(>25% hanggang
75% ng normal)

27%

ng mga negosyo
sa Surrey ay halos
bukás na, o bukás
na nang husto.

Hindi kailanman
nagsara pero
kasalukuyang
medyo nagbawas
nang kaunti

Essential service
– hindi kailanman
nagsara, ngunit
malaki ang
ibinawas

Nagbukás muli at
gumawa ng mga
bagong produkto /
mga serbisyo

Essential service
– hindi kailanman
nagsara
- nagpapalakad
ng negosyo sa
level tulad ng
panahon bago
mag-COVID

Nagpapalakad
ng negosyo sa
level na mas
mataas kaysa
sa level bago
mag-COVID

Upang bumalik sa page na ito, mag-click sa ‘Return to Continuum’
na button sa anumang page ng Playbook

