
Khu vực Yokaichi số1 (P25.26)Khu vực Yokaichi số1 (P25.26)

Khu vực Gamo (P43.44)Khu vực Gamo (P43.44)

Khu vực Gokasho (P35.36)Khu vực Gokasho (P35.36)

Khu vực Notogawa (P41.42)Khu vực Notogawa (P41.42)

Khu vực Koto (P39.40)Khu vực Koto (P39.40)

Khu vực Aito (P37.38)Khu vực Aito (P37.38)
Khu vực Yokaichi số 2 (P27.28)Khu vực Yokaichi số 2 (P27.28)

Khu vực Yokaichi số 3 (P29.30)Khu vực Yokaichi số 3 (P29.30)

Khu vực Eigenji số 1 (P31.32)Khu vực Eigenji số 1 (P31.32)

Khu vực Eigenji số 2 (P33.34)Khu vực Eigenji số 2 (P33.34)
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Chú giải

Địa giới khu vực
Tuyến chính JR Toukaidou
Đường sắt Ohmi

Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

Các loại khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất

Các loại khu vực có thể tràn 
lũ làm sập đổ nhà cửa

Khu vực cảnh báo đặc biệt về thiên tai 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)

Bản đồ (mỗi màu)
Khu vực có thể ngập lụt 
(độ sâu ngập lụt)

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

Được sự chấp thuận của giám đốc Viện Địa lý lãnh thổ Nhật Bản, bản đồ này là phục chế của bản đồ số 25000 (hình ảnh bản đồ) do viện phát hành.　　(Số hiệu phê duyệt: năm 2012, số 947)

Bản đồ này được ghép từ các bản đồ khu vực có thể xảy ra ngập lụt của sông Echi, 
sông Hino, hồ Biwa (quy mô lớn nhất có thể xảy ra) và bản đồ mức độ an toàn của 
vùng đất giáp ranh (sơ đồ độ ngập lụt lớn nhất) để biểu thị độ ngập lụt lớn nhất của từng 
khu vực . Ngoài ra, bản đồ này cũng hiển thị các khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất.

Bản đồ cảnh báo lũ lụt

Khu vực GamoKhu vực Gamo

Khu vực NotogawaKhu vực Notogawa

Khu vực KotoKhu vực Koto

Khu vực AitoKhu vực Aito

Khu vực YokaichiKhu vực Yokaichi Khu vực EigenjiKhu vực Eigenji

Khu vực GokashoKhu vực Gokasho

「Kế hoạch về quy mô」và 「Quy mô lớn nhất có thể xảy ra」của bản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt ngập lụt
Bản đồ khu vực có thể xảy ra lũ lụt, ngập lụt có 2 bản vẽ là "kế hoạch về quy mô " và "quy mô lớn nhất có 
thể xảy ra". Ở thành phố Higashiomi, để xem xét hành động sơ tán dựa trên giả định ngập lụt có mức độ 
nguy hiểm cao hơn, thành lập bản đồ cảnh báo lũ lụt bằng cách chồng lên nhau các bản đồ khuc vực có 
thể xảy ra lũ lụt ngập lụt với quy mô lớn nhất giả định.

Khu vực có thể xảy ra ngập lụt được giả định dựa trên lượng mưa ( theo kế hoạch quy mô mưa) đã được sử dụng khi xác định phương châm cơ 
bản của việc nâng cấp sông ngòi dài hạn. Mục tiêu là không cho lũ lụt phát sinh do mưa bằng biện pháp nâng cấp sông ngòi trong tương lai.

Khu vực có thể xảy ra ngập lụt đã giả định mưa với quy mô lớn nhất có thể xảy ra trong khu vực (mưa với quy 
mô lớn nhất được dự báo) dựa theo lượng mưa thực tế ở trong nước.

●Quy mô và kế hoạch ・・・

●Quy mô lớn nhất dự báo ・・・


