
□ Tivi (Truyền dữ liệu / Tin tức) / Đài
□ Máy tính (Trang chủ Cục khí tượng,Trang chủ của tỉnh Shiga / thành phố Higashiomi )

・Thư điện tử tốc báo khẩn cấp ……Chỉ thị sơ tán, cảnh báo đặc biệt
・Ứng dụng phòng chống thiên tai……Thông tin phòng chống từng loại thiên tai

□ Điện thoại thông minh / Điện thoại di động
□ Thiết bị nhận tín hiệu theo từng hộ dân. …… . Nhận tín hiệu như chỉ thị sơ tán, thông tin các điểm tránh nạn...

□ Ngoài ra（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ）
□  Điện thoại （Địa chỉ liên lạc： 　　　　　　　　） □ SNS ( LINE / Twitter ... )

□ Vật dụng phù hợp với tình trạng của gia đình (Phụ nữ,trẻ con,người cao tuổi,người khuyết tật,thú nuôi ...)

□ Túi mang theo khi khẩn cấp
□ Tích trữ

▼Chuẩn bị 「Bộ phòng chống thiên tai của gia đình」 tham khảo trang 5-6.

Chuẩn bị hành động sơ tán

　Lập kế hoạch hành động trước khi xảy ra gió bão lũ lụt      (kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình bạn theo trục thời gian)　Lập kế hoạch hành động trước khi xảy ra gió bão lũ lụt      (kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình bạn theo trục thời gian)

□ Sơ tán theo chiều dọc
Địa điểm trong nhà mà an toàn hơn

□ Sơ tán theo chiều ngang （ Địa điểm / Thời gian cần để sơ tán）
Tham khảo ở trang 45 ～ 46 để quyết          định trước phương án sơ tán 
Suy nghĩ về hành động sơ tán

Ô tô / Đi bộ / Phương tiện khác (                                                   ) phút
Cách thức di chuyển / Thời gian cần thiết

□ Có Địa điểm / Địa chỉ liên lạc  /

□ Không có

Phương thức hỗ trợ / Số người cần thiết  Người
□ Có Là ai?

1

5

2

３　

4

□ Ngoài ra（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ）

□ Ngoài ra（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ）

Suy nghĩ các hành động cần thiết phù hợp với diễn biến của thiên tai và mức độ cảnh báo.
Suy nghĩ về dòng thời gian

Mức độ cảnh báo
Thông tin sơ tán...

Các hành động 
cần thực hiện

Trường hợp gia 
đình đang đi 

ra ngoài

Hàng xóm
Khu vực

(Tổ dân phố…)

Thông tin phòng 
chống thiên tai

Ví dụ điền

Gia đình 

(Thông tin tương ứng 
với mức độ cảnh báo)

Đánh dấu các thông 
tin tham khảo
◎：Đặc biệt cần thiết
〇：Cần thiết

H
ành động

１
Thông tin cảnh báo sớm Cảnh báo mưa lớn / lũ lụt Ban bố 

「Sơ tán người cao tuổi ...」 Công bố 「Chỉ thị sơ tán」
Đảm bảo an 

toàn khẩn cấp

2 3 4 5

Tiếp tục sơ tán

Xảy ra thiên tai nhất định phải sơ tán trước 
khi cảnh báo m

ức độ 4 được đưa ra!

・Dọn dẹp xung quanh nhà
・Chuẩn bị sẵn cho hành động sơ tán

・ Kiểm tra lại hành động sơ tán ・Đối tượng cần thực hiện sơ tán là
  "Tất cả mọi người"  Bắt đầu sơ tán

Nguy hiểm tính mạng
Khẩn trương đảm 
bảo an toàn

・ Người cao tuổi ... (Đối tượng cần nhiều thời 
   gian để sơ tán) Người hỗ trợ xác nhận lại thời 
   điểm bắt đầu hoạt động sơ tán

Cảnh báo mưa lớn ・ lũ lụt Cảnh báo mưa lớn/ lũ lụt

Thông tin cảnh báo tràn lũ Thông tin nguy cơ tràn lũ

Cảnh báo đặc biệt

Thông tin tràn lũ

Thông tin cảnh báo thiên tai sạt lở đất

Mức đề phòng Rất nguy hiểm Cực kỳ nguy hiểm

Thông tin cảnh báo tràn lũ

Chú ý

▼Thông tin cần thiết tùy theo giả định ngập lụt của nơi ở và mức độ nguy hiểm của thiên tai sạt lở đất

▼Nếu bạn có thông tin cần thiết ngoài những thông tin viết ở trên thì vui lòng điền vào

（　　　　　　　　　　）

Thông tin khí tượng liên 
quan đến mưa lớn

Thông tin khí tượng liên quan 
đến sự tràn nước của sông ngòi*
Thông tin khí tượng liên quan 
đến thiên tai sạt lở đất*
Phân bố mức độ rủi ro của 
thiên tai sạt lở đất (P48)

(Lưu ý) Mức độ cảnh báo và thông tin khí tượng phòng chống thiên tai không phải lúc nào cũng được thông báo theo thứ tự như thế này, đây chỉ mang tính hướng dẫn.

・Tìm hiểu đường đi của cơn bão. Dọn dẹp xung quanh nhà.
・Kiểm tra những vật dụng cần thiết cho hành động sơ tán.

・ Gửi bà (cao tuổi) tới nhà của họ hàng 
   (địa điểm an toàn).
・ Vận chuyển đồ quý giá và đồ tích trữ lên tầng 2

・ Sơ tán tới nơi sơ tán. (Trường hợp không thể sơ tán theo chiều thẳng đứng )
・ Di chuyển lên tầng 2 của ngôi nhà (Trường hợp có thể sơ tán theo 
   chiều thẳng đứng)

・ Hoàn thành việc mua sắm và các việc cần thiết.
・ Về nhà sớm
・ Liên lạc tới nhà họ hàng (địa điểm an toàn).

・ Truyền đạt sự tiếp cận của cơn bão với ông 
   lão nhà bên cạnh

・ Đưa ông lão bên cạnh đến nơi sơ tán ・ Liên lạc với trưởng nhóm về việc hoàn thành sơ tán 
   (về việc đã đảm bảo được sự an toàn)

*Không phải lúc nào 
 cũng sẽ được phát lệnh 

□ Không ở trong loại khu vực nào
□ Có, khu vực cảnh báo / khu vực cảnh báo đặc biệt

Thiên tai sạt lở đất

□ Có sông

*Bản đồ dự báo xảy ra ngập lụt từ sông ngòi và bên trong khu vực, hãy kiểm tra lại  bằng bản đồ Thông tin 
 phòng chống thiên tai tỉnh Shiga

*Những người cần hỗ trợ hoặc cần nhiều thời gian khi            sơ tán như người cao tuổi / người khuyết tật / trẻ con 
  / phụ nữ mang thai...

*Trong trường hợp gia đình bạn khó khăn nếu phải tự sơ tán,             hãy trao đổi trước với hàng xóm để khi cần thiết có thể nhờ giúp đỡ.

*Khu vực nhà cửa có nguy cơ bị cuốn trôi theo dòng nước do sập đổ ...

Tràn lũ từ các sông / từ bên trong khu vực
Sông ngòi ... gây ra ngập lụt là?

□ Có      　　　　　　　~   　　　　　　　   m □ Không

□ Không

(1)Nhà của bạn có nằm trong khu vực có thể xảy ra ngập lụt không? Ngoài ra, 
độ sâu ngập lụt là gì?

(1)Có người cần chăm sóc không? (1)Những thứ cần chuẩn bị sẵn

(3)Phương pháp thu thập thông tin 

(2)Địa chỉ liên lạc và cách thức liên lạc trong trường hợp khẩn cấp
(2)Bạn có địa điểm an toàn tiếp nhận bạn        khi cần sơ tán không? (Nhà họ hàng / nhà bạn bè ...)

(3)Ngôi nhà bạn có nằm trong khu vực cảnh báo thiên tai sạt lở đất, hoặc khu 
     vực cảnh báo đặc biệt không?

(2)Nhà của bạn có nằm trong khu vực có thể xảy ra tràn lũ làm sập đổ nhà cửa không?

Thiên tai lũ lụt
Hãy xác nhận mức độ nguy hiểm của nhà bạn!! (P23~P44) Hãy kiểm tra tình trạng gia đình      của bạn

◎

Nhà bạn bè / người thân
Nơi sơ tán của thành phố

 /

 /

 /
 /

phút
phút

49 50

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


