
□ Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   ）
□ TV  (transmissão de dados e notícias), rádio

□ Computadores (Site da Agência Meteorológica do Japão, Sites da Província de Shiga e Cidade de Higashi-Omi, etc.)

 - Boletins de Emergência .........Ordem de evacuação, Alerta Especial
 - Aplicativo de Prevenção a Desastre ...... Diversas informações sobre prevenção

□ Smartphone, Celular
□ Rádio receptor domiciliar ........ Ordem de evacuação, Informação sobre a instalação de abrigos, etc.
(3)Formas de coletar informações
□ Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   ）
□ Telefone（Número: 　　　　　　　　　                   ）□ SNS（ LINE, Twitter, etc.）

(2)Contatos para os casos de emergência e meios de contato
□ Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   ）

□ Artigos de acordo com a necessidade de cada família 
     (mulheres, bebês, idosos, defidientes, pets, etc)

□ Sacola de emergência
□ Estoque de emergência
▼Prepare tirando como base o "O Kit de prevenção de nossa casa" das pág. 5 e 6 .
(1)O que deve deixar preparado
Preparativos para as ações de refúgio.

　Elaborar o plano de ação preventiva para casos de vendaval      e inundação (Cronograma e Plano de Prevenção de Desastres da Família)　Elaborar o plano de ação preventiva para casos de vendaval      e inundação (Cronograma e Plano de Prevenção de Desastres da Família)

Local mais seguro dentro de casa: 
□ Refúgio vertical
Abrigo Público: 　　　　　　　　　　　　　　　　　           ・ 　
Casa de amigos, parentes:   　　　　　　　　　　　　　　　 ・ minutos

minutos

□ Refúgio horizontal  　　　　　　　　　（Local - Tempo necessário）

Defina as ações de refúgio tendo as pág.           45 e 46 como referência.
Discutir sobre o refúgio.

Carro - À pé - outros（ 　　　　　　　　　　　　　　             ）・ 　　　　  minutos 
Forma de locomoção - Tempo de              necessário

□ Sim. Local - Contato: 　　　　　　　　　　             ・

(2)Possui lugar seguro que possa servir          de refúgio? (Casa de parente, amigos, etc.)

□ Não.
* Se é difícil a locomoção destas pessoas só com o auxílio  de               familiares, peça a cooperção de vizinhos e outros cotidianamente.

Tipo de ajuda - № de pessoas: 　　　　　　　　　　　　　・　　　　　   pessoas

□ Sim.    Quem?

* Pessoas que precisam de mais tempo ou ajuda para              se refugiar, como idosos, deficientes, bebês, grávidas, etc.
(1)Há pessoa debilitada?
Verifique a situação de sua          família.1
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Pense no cronograma.
Pense nas ações que deve tomar de acordo com o nível de alerta e a progressão dos danos.

Nível de Alerta
Alerta de 
evacuação, etc.

Ações a serem 
tomadas.

Alerta de Prevenção 
de Desastres
(Informações equivalentes 
ao nível de alerta)

Marque as 
informações que 
lhe pode ser útil.
◎：Muito necessário
〇：Necessário

Ações

Exemplo:

Família

Áreas da
Vizinhança
(Comunidade, etc.)

Se a família 
estiver fora

１
Alerta Preventivo Inicial Alerta de Chuva Forte 

e Inundação
Emissão de "Alerta de 

Evacuação de Idosos, etc."
Garanta a sua 
segurança 

urgentementeEmissão da "Ordem de Evacuação"
2 3 4 5

Perigo de vida Garanta 
a sua segurança 
urgentemente!

Alerta Especial

Alerta de Rompimento 
de Barragem

S
eguir refugiado

N
a ocorrência de calam

idades
refugie-se antes do Alerta N

ível 4!

・Arrumar ao redor da casa.
・Preparar para que possa se refugiar.

・Rever as ações de refúgio ・Idosos e outros (pessoas que precisam de tempo para 
se refugiarem)Os apoiadores devem rever suas ações 
antes de começar o refúgio.

・"Todas" as pessoas que precisam de refúgio 
  devem refugiar-se imediatamente.

Alerta de Perigo de TransbordamentoAlerta de Transbordamento

Alerta

Alerta de Chuva Forte e Inundação

Alerta de Transbordamento

Precaução

Alerta de Chuva Forte e Inundação

Alerta de Perigo de Deslizamento de Terra

Muito Perigoso Extremamente Perigoso

▼Informações necessárias de acordo com a periculosidade de 
     inundação e deslizamento de terra de onde mora.

▼Preencher se houver outro tipo de informação necessária. 

（　　　　　　　　　　）

Distribuição por Grau de Periculosidade 
de Deslizamento de Terra (pág. 48)

Alerta meteorológico sobre 
deslizamento de terra. *

Alerta meteorológico sobre 
transbordamento de rios. *

Informativos refentes 
a fortes chuvas

(Obs.:) Os alertas de prevenção de desastres nem sempre são emitidos nesta ordem, ete é apenas uma referência.

・Verificar a rota do tufão. Arrumar ao redor da casa.
・Verificar o que é necessário para se refugiar.

・ Deixar feito as compras e demais afazeres.
・ Voltar para casa o quanto antes.
・ Contactar parentes (local seguro).

・ Levar os avós (idosos) à casa dos parentes (local seguro).
・ Carregar o estoque de emergência e os artigos de valor 
   para o andar superior da casa.

・ Refugiar-se em abrigos. (Se não for possível o refúgio vertical)
・ Deslocar-se para o andar superior da casa. (Se for possível 
    o refúgio vertical)

・ Avisar o velhinho da vizinhança sobre a vinda 
   do tufão.

・ Levar o velhinho da vizinhaça para o abrigo. ・Comunicar ao chefe comunitário que está abrigado 
  (está seguro).

* Nem sempre é 
   emitido.

□ Sim.  Área de Perigo ou Área de Perigo Extraordinário
□ Não se encaixa em nenhuma das áreas.

(3)Sua casa se encontra dentro da Área de Perigo ou Área de Perigo 
     Extraordinário de Deslizamento de Terra ?

Deslizamento de terra

□ Sim.　   Rio　　　                                         □ Não.

(2)Sua casa se encontra dentro da Área Risco de Inundação e Desabamento de Casas?

* Verifique o Mapa de Simulação de Inundação de cada rio ou região no Mapa de Prevenção de
  Desastres da Província de Shiga. 

* Área onde casas podem se arrastadas pelas águas em caso de rompimento de barreira. 

Rio - Inundação sem rompimento de barragem.
Qual o rio (ou outro) causador da inundação?

□ Sim. 　　　～　　　ｍ　　　□ Não.
(1)Sua casa se encontra dentro da Área de Risco de Inundação? Qual a profundidade prevista?
Inundação

Verifique os riscos de sua casa. (Pág. 23 a pág. 44)

◎
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