Sơ tán đến nơi lánh nạn
Có khả năng nơi lánh nạn do
chính quyền địa phương chỉ
định sẽ được thay đổi và
tăng thêm. Hãy cập nhật trang web
của chính quyền địa phương khi
xảy ra hiểm họa.

Sơ tán đến khách sạn,
nhà nghỉ an toàn
Cần thanh toán chi phí ở như bình
thường. Hãy xác nhận
và đặt phòng trước.
※Kiểm tra bản đồ
nguy①家屋倒壊等反乱想定区域
hiểm để xem nơi
đó anに入っていない
toàn hay không.

Cảnh
báo
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Sơ tán đến nhà của người thân,
người quen ở nơi an toàn
Hãy bàn bạc trước về việc sơ tán
khi xảy ra hiểm họa.
※Kiểm tra bản đồ
nguy hiểm để xem nơi
đó an toàn hay không.

Đảm bảo an toàn
trong nhà
Cần kiểm tra “3 điều kiện” dưới đây
qua bản đồ nguy hiểm để xem nếu ở lại
trong nhà thì có an toàn hay không.
① Nhà ở không nằm trong khu vực cảnh
báo ngập lụt, sập nhà, v.v…
② Nhà ở cao hơn mực nước lũ
③ Đảm bảo nguồn lương thực, nước uống
cho đến khi nước rút

Tất cả mọi người đang ở nơi nguy hiểm
phải sơ tán theo “chỉ thị sơ tán”！

Cấp độ cảnh báo

Thông tin lánh nạn mới

Hành động người dân nên làm

5

Đảm bảo an toàn khẩn cấp

Nguy hiểm đến tính mạng
Đảm bảo an toàn ngay lập tức

～～<Phải

sơ tán khi có cảnh báo cấp 4 ! >～

4

Chỉ thị sơ tán

Mọi người sơ tán khỏi nơi nguy hiểm

3

Sơ tán người cao tuổi, v.v

Sơ tán người cao tuổi
khỏi nơi nguy hiểm

2

Cảnh báo mưa to, lũ lụt,
triều cường（ Đài khí tượng ）

Tự bản thân xác nhận sơ tán

1

Cảnh báo sớm
（Đài khí tượng ）

Chuẩn bị tinh thần đối phó với
hiểm họa thiên tai

Tham khảo：Trang chủ Phòng chống thiên tai của Văn phòng Nội các “Sửa đổi hướng dẫn thông tin lánh nạn (Năm 2021)”

“Trang đăng tải thông tin hiểm họa thiên tai”

※Website Bộ Cảnh sát

Bộ Cảnh sát khuyến khích cung cấp thông tin bằng hình ảnh và video khi xảy ra hiểm họa
thiên tai quy mô lớn để biết tình trạng thiệt hại như hư hỏng đường xá, sạt lở đất, sập nhà, v.v…
※ Hãy tham khảo cách đăng tải và hình ảnh mẫu trên website Bộ Cảnh sát “Trang đăng tải thông
tin thảm họa”. (Lúc bình thường thì sẽ không được đăng duyệt)

Cảnh sát tỉnh Yamagata

カモンくん

Hãy thử xác nhận các hành động sơ tán

Thông tin sơ
tán, khí tượng

Hành động sơ tán của mình

Cảnh báo cấp 1
Cảnh báo sớm

● Kiểm tra bản đồ nguy hiểm
・Mực nước lũ □～0.3m □～0.5m
□3～5m □5～10m

(Đài quan sát khí tượng)
～ Tình trạng khí tượng
sau này có nguy cơ
chuyển biến xấu ～

□0.5～1m □0.5～3m
□10～20ｍ □20m～

・□ Khu vực có nguy hiểm hiểm hoạ sạt lở đất
□ Khu vực đặc biệt cảnh báo hiểm họa sạt lở đất

Cảnh báo sớm
（Có khả năng lên mức
cảnh báo）

● Thời điểm sơ tán
□ Cảnh báo cấp 3

□ Cảnh báo cấp 4

□ Ngoài ra

Cảnh báo cấp 2
Cảnh báo mưa to, lũ
lụt, triều cường

● Nơi sơ tán

ví dụ：Khi rãnh nước gần nhà bị ngập
※Hãy cập nhật trên trang web của chính quyền địa phương

・Nơi sơ tán được chỉ định（Lũ lụt）＿＿＿＿＿＿

(Đài quan sát khí tượng)
～ Tình trạng khí tượng
xấu đi ～

ví dụ：Toà thị chính 〇〇

・Nơi sơ tán được chỉ định（Sạt lở đất）＿＿＿＿＿＿ ví dụ ：Trường tiểu học 〇〇
・Ngoài ra

Cảnh báo mưa to
Cảnh báo lũ lụt

ví dụ ：Nhà của ông /bà 〇〇

● Xem xét tuyến đường sơ tán an toàn
● Kiểm tra vật dụng mang theo khi đi sơ tán
□ Lương thực □ Đồ uống □ Thuốc □ Thẻ bảo hiểm y tế
□ Đèn pin □ Dụng cụ phòng chống bệnh truyền nhiễm v.v...

Cảnh báo có khả năng
cao chuyển sang cảnh báo
mưa to

Cảnh báo cấp 3
Sơ tán người cao
tuổi, v.v...

〇

Để ý đến thông tin khí tượng

〇

Nắm bắt thông tin sơ tán được thông báo bởi chính quyền địa phương

〇 Hãy bắt đầu sơ tán từ những người cần thời gian cho việc sơ
tán như người cao tuổi, người tàn tật và những người hỗ trợ họ.

～Có nguy cơ
hiểm họa～

Cảnh báo mưa to
Cảnh báo lũ lụt

Nước ngập có màu nâu đục ngầu làm không thể nhìn thấy
rãnh nước, đường đi và miệng cống mở nắp.
Khi buộc phải di chuyển trong nước thì hãy vừa đi vừa
dùng gậy để kiểm tra dưới chân.

Cảnh báo cấp 4
Chỉ thị sơ tán

〇 Những người đang ở nơi nguy hiểm hãy bắt đầu sơ tán

～Có nguy cơ
hiểm họa cao～

Cảnh báo hiểm họa
sạt lở đất
Cảnh báo cấp 5
Đảm bảo an toàn
khẩn cấp
～Hiểm họa sắp hoặc đã
xảy ra ～

Cảnh báo mưa to đặc biệt

Khi mưa to thì việc di chuyển ngoài trời rất
nguy hiểm, kể cả bằng xe ô tô.
Khi buộc phải ở trong xe ô tô thì hãy kiểm tra
xung quanh kỹ càng để không bị ngập.
〇 Tình trạng nguy hiểm đến tính mang, nên hãy đảm bảo an
toàn cho bản thân ngay lập tức
Trong trường hợp thấy nguy hiểm trong việc sơ tán đến nơi
lánh nạn đã dự định, hãy hành động để đảm bảo an toàn cho bản
thân như di chuyển đến căn phòng cách xa vách núi và ở tầng
phía trên của nhà.

Hãy nhận thông tin an toàn bằng email từ cảnh sát !
※

Nếu bạn muốn nhận thông tin thì hãy gửi email trống từ mã QR này và đăng ký theo email hướng dẫn. Đăng ký miễn phí.

カモンくん

