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Divisão de Prevenção de Desastres e Gerenciamento de Crises da Cidade de Higashi-Omi
Tel.: 0748-24-1234 (Principal) 　IP : 050-5801-1234 (Principal) 　Fax.: 0748-24-0752 (Principal)

MAPA DE PREVENÇÃO 
DE DESASTRES
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Preservada

Verifique o risco de sua casa através dos Mapas de Perigo.
　■ Qual a intensidade de abalo sísmico prevista para sua casa?　　Intensidade Sísmica

　■ A sua casa se encontra dentro da Área  de Perigo (extraordinário) de Deslizamento de Terra?　　　□ Sim     □ Não

Tome  medidas contra terremotos em sua casa.
　□ Garantir a resistência da casa contra terremotos  (pág. 14)
　□ Rever a disposição e fixação dos móveis. (pág. 14)
　□ Estoque de emergência (Para mais ou menos uma semana) (pág. 6)
　□ Medidas contra incêndio (extintor de incêndio, alarme de incêndio, disjuntor sísmico, etc.) (pág. 14)
　□ Sacola de emergência (pág. 5)
　□ Artigos de sobrevivência até a restauração das linhas vitais 
　　  (fogão portátil, banheiro portátil, lanternas, etc.) (pág. 6)

Decida a forma de contato entre os familiares. 
　□ Disque 171 Recados para Casos de Desastres (pág. 3)　   
　□ Painel de Recados para Casos de Desastres (celulare e smartphone) (pág. 3)
　□ SNS　　　　　　　　　　　　　　□ Parentes que moram distantes
　□ Outros

Pense em como agir em caso de terremoto.
　■ Verificação da segurança e apoio mútuo na comunidade (pág. 16)

　　 Local de encontro temporário

　　 Em que situação devemos nos dirigir ao local de encontro temporário? 

　　 Além disso, regras da comunidade para casos de desastre.

　　 Em caso de desastre, pessoas que precisam de apoio na vizinhança.

　■ E quando não puder continuar a viver na própria casa? (Quando precisar de abrigo.)

　　 Ter em mente locais que possam se abrigar, como casa de parentes, abrigos designados e outros.

　　 Endereço de 
　　 abrigos
 　　e contatos

⑴

⑵

⑶

(Em caso de abalo sísmico 
superior a 6 graus fraco, etc.)

・

・

・

東近江市防災マップは、次の言語版を市ホームページで見ることができます。
● English（英語） The English version of the disaster prevention map can be found on the Higashiomi City website.
● 中文（中国語）    能在东近江市的主页确认汉语版的防灾地图

● Português（ポルトガル語）  A versão em português do mapa de prevenção de desastres pode ser encontrada no site da cidade de Higashi-Omi.
● Tiếng Việt（ベトナム語）    Bản đồ phòng chống thiên tai phiên bản tiếng Việt có trên trang web của Thành phố Higashi-Omi.

https://www.city.higashiomi.
shiga.jp/0000004573.html
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