Khi có hiểm họa thiên tai xảy ra thì tất cả mọi
người hãy sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm
Hành động bạn nên làm

Trước tiên,
hãy kiểm tra
bản đồ rủi ro

Hãy kiểm tra thông tin mà
chính quyền địa phương cung cấp
và sơ tán khi cần thiết.
Nếu nhà của bạn
không nằm trong
khu vực đánh dấu
màu

※ Ngay cả khi có nguy cơ lũ lụt
thì bạn có thể ở trong nhà cho an toàn
trong các trường hợp sau:
① Khi nhà của bạn không nằm trong
khu vực có nguy cơ cao bị sập hoặc bị
cuốn trôi do lũ lụt.

Nếu nhà của bạn nằm trong
khu vực đánh dấu màu

Ngoại trừ

② Khi nhà của bạn ở nơi cao hơn mực
nước lũ.
③ Khi bạn có đủ nước uống và thực
phẩm dự trữ cho đến khi nước lũ rút đi.
※ Thậm chí trong khu vực có nguy cơ
sạt lở, bạn vẫn có thể ở nhà để đảm
bảo an toàn cho mình nếu bạn sống ở
tầng trên cao của chung cư kiên cố.

Sơ tán đến nơi lánh nạn ở khu vực bạn sống
※ Nơi sơ tán có thể sẽ được thay đổi hoặc tăng thêm.
Hãy xác nhận thông tin trên trang Web của địa phương.

Sơ tán đến nhà của người thân,
người quen ở nơi an toàn.

Nguồn: Dựa trên trang chủ của Văn phòng Nội các về “quy trình xác định hành động lánh nạn”

An ninh an toàn cùng với “Yamagata 110 network”
※ Các thông tin bên dưới sẽ được gửi qua email nhanh chóng (Có thể cài đặt vùng miền)

① Thông tin về những vụ lừa đảo đặc
biệt xảy ra
② Thông tin về những vụ án xảy ra
③ Thông tin về những đối tượng khả nghi

④ Thông tin tìm kiếm người mất tích

⑤ Thông tin an toàn giao thông ⑧ Thông tin cảnh sát
⑥ Thông tin sự cố giao thông ⑨ Thông tin hữu ích

⑦ Thông tin phòng
chống thiên tai

※ 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.

Cảnh sát tỉnh Yamagata

Khi
sơ tán

※ Trên thực tế, khi thực hiện sơ tán thì hãy để lại tờ giấy
này trong nhà để gia đình và người thân biết bạn đã sơ tán
đến địa điểm sơ tán nào.

Ngày giờ sơ tán

Ngày

Tháng

Sáng/Chiều

Giờ

Phút

Nơi sơ tán
Người sơ tán

Mức cảnh báo

Hành động nên làm

Thông tin khuyến cáo

５

Hành động hết mình để
bảo vệ tính mạng

Thông tin thiên tai phát
sinh

４

Sơ tán tất cả mọi người ở
trong vùng nguy hiểm

Khuyến cáo sơ tán, chỉ thị
sơ tán (khẩn cấp)

３

Sơ tán người cao tuổi ở trong
vùng nguy hiểm

Chuẩn bị sơ tán, bắt đầu
sơ tán người cao tuổi

２

Xác nhận hành động sơ tán
thông qua bản đồ rủi ro

Cảnh báo mưa lớn

１

Chú ý cập nhật thông tin

Thông tin cảnh báo
sớm

Nguồn tin

Chính
quyền địa
phương ban
hành

Thông báo từ
đài khí tượng

Nguồn: Dựa trên trang chủ của Văn phòng Nội các về “thông tin lánh nạn”

Danh sách vật dụng cần “chuẩn bị” khi thiên tai xảy ra
Hiệu quả cả trong phòng
chống bệnh truyền nhiễm

□ Nước

□ Dụng cụ cấp cưú

□ Thực phẩm

□ Bao diêm, nến

□ Khẩu trang

□ Mũ bảo hộ

□ Miếng giữ ấm

□ Cồn rửa tay xác khuẩn

□ Quần áo

□ Chăn

□ Xà phòng rửa tay

□ Áo mưa

□ Găng tay

□ Khăn giấy ướt

□ Giày không dây

□ Thau/ chậu tắm rửa

□ Đèn pin

□ Bàn chai đánh răng, kem dánh răng

□ Đài Radio

□ Khăn

□ Nhiệt kế
Hãy mang theo
khi sơ tán
□ Tư trang quý giá

□ Sạc điện thoại, pin dự phòng

□ Bút viết, sổ tay

Nguồn: Dựa trên trang chủ của Văn phòng Nội các
về “danh sách cần chuẩn bị cho thiên tai”

Cảnh sát tỉnh Yamagata

