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Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình(Phiên bản động đất)Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình(Phiên bản động đất) Bản đồ phòng chống 
thiên tai

Bản lưu

①

②

③

□ Đảm bảo khả năng chống chịu động đất của ngôi nhà bạn （P14）
□ Cố định lại , xem xét lại sự bố trí của đồ đạc trong nhà （P14）
□ Tích trữ （cho khoảng 1 tuần）   （P6）
□ Biện pháp phòng cháy （bình chữa cháy, chuông báo cháy, cầu dao chống giật ...）  （P14）
□ Túi mang theo khi khẩn cấp （P5）
□ Đồ dùng sinh hoạt cho đến khi khôi phục lại cơ sở hạ tầng thiết yếu
      （bếp ga mini, nhà vệ sinh giản đơn, đèn pin ...）  （P6）

□ Nhắn tin đến số 「171｣ khi có thiên tai (P3)
□ Bảng tin nhắn khi có thiên tai (điện thoại di động / 
    điện thoại thông minh) (P3)

□ SNS

□ Có　　　□ Không

■ Cường độ địa chấn giả định của 
    ngôi nhà bạn là bao nhiêu ?

■ Xác nhận sự an toàn trong khu vực / giúp đỡ lẫn nhau (P16)

■ Khi không thể sinh hoạt ở nhà? (trường hợp cần sơ tán)

■ Ngôi nhà của bạn có nằm trong khu vực cảnh 
    báo thảm họa sạt lở đất (đặc biệt) không?

Cường độ địa chấn

Hãy kiểm tra mức độ nguy hiểm của ngôi nhà bạn bằng bản đồ cảnh báo thiên tai

Thực hiện các biện pháp phòng chống động đất tại nhà

Quyết định phương thức liên lạc với gia đình 

Suy nghĩ trước về những việc cần làm khi xảy ra động đất

□ Ngoài ra

□ Họ hàng ở xa

Địa điểm tập trung tạm thời

Tập trung tại địa điểm tập trung tạm thời trong trường hợp

Ngoài ra, các quy tắc của địa phương khi xảy ra thiên tai

Những người cần hỗ trợ khi xảy ra thiên tai trong vùng lân cận

Suy nghĩ và tìm  trước vài điểm sơ tán dự bị như nhà của họ hàng ở gần hay địa điểm sơ tán 
chỉ định của thành phố ...

 Địa điểm sơ tán / Địa chỉ liên lạc

 (có động đất dưới hoặc mạnh trên 6 độ)

・

・

・

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 Higashiomi.
● Tiếng Việt（ベトナム語）    Bản đồ phòng chống thiên tai phiên bản tiếng Việt có trên trang web của Thành phố Higashiomi.

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