Jika terjadi bencana alam,
harus mengungsi ke tempat yang aman！
Apa yang harus anda
lakukan ？

Evakuasi sesuai dengan
informasi bencana dari
pemda setempat

Pertama,periksa peta
perkiraan tempat

Lokasi rumah yang
tidak di beri warna ※

berbahaya (peta

Walaupun terjadi banjir

hazard)
① Diluar kemungkinan akan
adanya reruntuh atau rumah
rubuh akibat banjir

Lokasi rumah yang
di beri warna

② Berada di tempat yang lebih
tinggi dari posisi banjir

pengecualian

③ walaupun terjadi banjir
tapi masih bisa bertahan serta
memiliki persediaan makanan
dan minuman yang cukup ,
bisa tetap siaga dirumah
※ Walaupun ada bahaya tanah
longsor,jika tinggal di kondominium
yang cukup kuat, bisa tetap siaga
di rumah

Mengungsi ke tempat evakuasi terdekat
※ .Ada kemungkinan terjadi perubahan
tempat Evakuasi
Periksa situs web pemda setempat

Evakuasi ke tempat saudara/kenalan
yang di anggap aman

Sumber: Dibuat berdasarka HP kantor kabinet(langkah-langkah dalam berevakuasi)

Yamagata 110 informasi Aman dan terpercaya！
terpercaya！
※ Informasi berikut akan dikirim melalui E-mail secara real time。(bisa diatur perwilayah)
① Informasi jenis penipuan
⑧ Informasi polisi
⑤ Informasi lalu lintas
② Informasi kejadian
⑨ Informasi keamanan dan
⑥ Informasi hambatan
kecelakaan/kejahatan
keselamatan
lalulintas
③ Informasi orang mencurigakan ⑦ Informasi bencana
④ Informasi orang hilang

alam
※ Untuk mendapatkan informasi ini, kirim mail kosong melalui kode QR ini dan daftar sesuai dengan panduan
yang di berikan。Pendaftaran gratis。

Kepolisian prefektur Yamagata

Saat
evakuasi

※ Ketika benar-benar terjadi evakuasi, sebelum
mengungsi letakkan selebaran ini di dalam ruangan
Pastikan lokasi evakuasi keluarga dan saudara
anda

Jam, hari dan
tanggal evakuasi

bulan

hari pagi/sore

jam

menit

Tempat evakuasi

Nama pengungsi

Tingkat
kewaspadaan

Langkah-langkah
yang harus di lakukan

５

Lakukan tindakan
yang terbaik untuk
menyelamatkan diri

４

Evakuasi Semua yang
berada di lokasi
berbahaya

Disarankan untuk
mengungsi, instruksi
evakuasi(darurat)

３

Evakuasi para lansia
yang berada di lokasi
berbahaya

Persiapan evakuasi,
evakuasi para lansia

２

Periksa peta lokasi
berbahaya(peta
hazard)saat mengungsi

Peringatan curah
hujan cukup deras

１

Pehatikan selalu
informasi terbaru

Sumber
informasi

Informasi tindakan
siaga/waspada

Informasi lokasi
bencana alam
Dikeluarkan
pemda
setempat

Pengumuman
badan
meteorologi
Informasi peringatan
dini

Sumber：Di buat berdasarkan HP kantor kabinet [ pedoman evakuasi ]

Daftar persiapan jika terjadi bencana alam
□ tas P3k
□ air

Efektip untuk menghindari penyakit menular！

□ korek api/lilin

□ masker

□

□ alｋohol untuk tangan

□ makanan
□

penghangat sekali pakai

helm saat bencana alam
(kairo)

□ sabun, sabun cuci tangan
□ pakain, pakaian dalam
□ selimut
□ tisu basah
□ jas hujan
□ sarung tangan
□ termometer
□ sepatu tanpa tali
□ peralatan mandi

Keperluan lain yang harus di bawa！

□ senter
□ sikat gigig, odol
□ Barang berharga
□ radio portabel
□ handuk
□

Sumber：Dibuat berdasarkan HP kantor kabinet
[perlengkapan darurat saat bencana]

baterei cadangan, charger

□ bolpen, buku
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