
Trạm soát vé
( IC Yokaichi)
Trạm soát vé
( IC Yokaichi)

御河辺橋御河辺橋

御河辺御河辺

ImotoImoto

HyakusaijiHyakusaiji

AitoAito

湖東支所湖東支所

Trung tâm y tế tổng hợp HigashiomiTrung tâm y tế tổng hợp Higashiomi

Trạm phòng cháy Aito
 ( cục phòng cháy Echi)
Trạm phòng cháy Aito
 ( cục phòng cháy Echi)

Trạm cảnh sát AitoTrạm cảnh sát Aito

湖東東駐在所湖東東駐在所

湖東南駐在所湖東南駐在所

Trạm cảnh sát MisonoTrạm cảnh sát Misono

Trường mẫu 
giáo Tamao
Trường mẫu 
giáo Tamao

玉緒コミュニティセンター玉緒コミュニティセンター Trường tiểu học TamaoTrường tiểu học Tamao

Trường mẫu giáo Aito-AiaiTrường mẫu giáo Aito-Aiai

湖東体育館湖東体育館

湖東コミュニティセンター湖東コミュニティセンター

湖東ひばり幼稚園湖東ひばり幼稚園

ひばり公園みすまの館ひばり公園みすまの館

湖東中学校湖東中学校

湖東第三小学校湖東第三小学校

湖東第二小学校湖東第二小学校

湖東第一小学校湖東第一小学校

Nhà thể dục 
thể thao 
Okunono

Nhà thể dục 
thể thao 
Okunono

Trường tiểu học 
Aito-Minami
Trường tiểu học 
Aito-Minami

Trường tiểu học Aito-KitaTrường tiểu học Aito-Kita

Chi nhánh AitoChi nhánh Aito

Trung tâm giao lưu cộng đồng AitoTrung tâm giao lưu cộng đồng Aito

Trường trung học AitoTrường trung học Aito

東近江市社会福祉協議会
ゆうあいの家
東近江市社会福祉協議会
ゆうあいの家

Trường trung 
học Eigenji
Trường trung 
học Eigenji

Trường tiểu 
học Misono
Trường tiểu 
học Misono

わかば幼児園わかば幼児園

Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Misono
Trung tâm giao lưu cộng 
đồng Misono Cơ sở giữ trẻ quy 

mô nhỏ Yokaichitera
Cơ sở giữ trẻ quy 
mô nhỏ Yokaichitera

Định nghĩa

Cảnh sát
Phòng cháy
Bệnh viện
Cơ quan cấp thành phố
Trạm đo lường lượng mưa
Trạm đo lường mực nước
Đường ngầm
Điểm chung chuyển
Camera phòng thiên tai ở sông ngòi

Đường ranh giới
Tàu cao tốc(shinkansen) JR Tokaido
Tàu thường tuyến JR Tokaido
Đường sắt Ohmi

Đường cao tốc Meishin ( Nagoya-Kobe)
Quốc lộ
Đường tỉnh lộ/ địa phương chính

Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thiên 
tai  sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất
 　Chỉ định thứ 105 Ghi chép đến 
　 (Ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Khu vực có thể tràn lũ làm sập đổ nhà cửa

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3.0~4.0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Điểm sơ tán được chỉ định

0 1,000m500

1：25,000

　3-3  Bản đồ cảnh báo lũ lụt, Khu vực Aito

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166
37 38

八日市
インターチェンジ
八日市
インターチェンジ

御河辺橋御河辺橋

紅葉橋紅葉橋

御河辺御河辺

妹妹

OhagiOhagi

百済寺百済寺

愛東愛東

センコーセンコー

ひばり公園グラウンドひばり公園グラウンド

おくのの運動公園おくのの運動公園

すこやかの杜すこやかの杜

愛東防災センター駐車場愛東防災センター駐車場

長山公園長山公園

湖東第三小学校湖東第三小学校

湖東第二小学校湖東第二小学校

湖東第一小学校湖東第一小学校

湖東支所湖東支所

国立病院機構東近江総合医療センター国立病院機構東近江総合医療センター

八日市消防署永源寺消防出張所八日市消防署永源寺消防出張所

東近江行政組合
愛知消防署愛東出張所
東近江行政組合
愛知消防署愛東出張所

愛東駐在所愛東駐在所

湖東東駐在所湖東東駐在所

湖東南駐在所湖東南駐在所

御園駐在所御園駐在所

玉緒幼稚園玉緒幼稚園

玉緒コミュニティセンター玉緒コミュニティセンター
玉緒小学校玉緒小学校

愛東あいあい幼児園愛東あいあい幼児園

湖東体育館湖東体育館

湖東コミュニティセンター湖東コミュニティセンター

湖東ひばり幼稚園湖東ひばり幼稚園

ひばり公園　みすまの館ひばり公園　みすまの館

湖東中学校湖東中学校

湖東第三小学校湖東第三小学校

湖東第二小学校湖東第二小学校

湖東第一小学校湖東第一小学校

おくのの運動公園体育館おくのの運動公園体育館

愛東南小学校愛東南小学校

愛東北小学校愛東北小学校

愛東支所愛東支所

あいとうエコプラザ菜の花館あいとうエコプラザ菜の花館
愛東コミュニティセンター愛東コミュニティセンター

愛東中学校愛東中学校

東近江市社会福祉協議会
ゆうあいの家
東近江市社会福祉協議会
ゆうあいの家

永源寺中学校永源寺中学校

御園小学校御園小学校

わかば幼児園わかば幼児園

八日市寺小規模保育事業所八日市寺小規模保育事業所
御園コミュニティセンター御園コミュニティセンター

Sơ đồ khác

Danh sách các điểm sơ tán chỉ định

Aito-Kita

Aito-Minami

Trường trung học Aito
Trung tâm giao lưu cộng đồng Aito
Trường tiểu học Aito-Kita
Chi nhánh Aito
Trường tiểu học Aito-Minami
Nhà thể dục thể thao Okunono
Trường mẫu giáo Aito-Aiai

0749-46-0030
0749-46-2267
0749-46-0588
0749-46-0211
0749-46-0209
0749-46-0227
0749-46-0260

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○

○

○
○
○

*Việc sử dụng tầng phía trên khi xảy ra ngâp lụt

* *

**

Tên cơ sởKhu vực phòng
chống thiên tai Số điện thoại

Điểm sơ tán khẩn cấp
được chỉ định

Điểm sơ tán 
được chỉ định

Mưa lớn Động đất Mưa lớn Động đất

Khu vực Aito

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình


