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Bản lưu

Bản đồ cảnh báo nguy cơ

 của thành phố Nagaoka

Xem Bản đồ cảnh báo nguy cơ và thông tin về phòng chống thiên tai tại đây
 (Trang chủ Phòng chống thiên tai Nagaoka)

●Bản đồ này không xem xét đến việc tràn sông do nước nội địa và hiện tượng nước 
chảy ngược.
●Có thể phát sinh tình trạng mực nước ngập sâu khác với giả định hoặc ngập lụt xảy ra 

tại những khu vực không được giả định ngập lụt do tính chất phức tạp của mưa ví dụ 
như mưa lớn trong thời gian ngắn hoặc lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, v.v.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng

Sửa đổi vào tháng 6 năm 2020 （Được dịch vào tháng 3 năm 2021）

Dựa trên quan điểm cơ bản là “Tự mình bảo vệ tính mạng của mình” và 
“Tự chúng ta bảo vệ khu vực của chúng ta” , chúng tôi đã lập bản đồ này 
với mục đích giúp cư dân xác nhận với gia đình và khu vực về việc “Nhà 
riêng của mình sẽ bị ngập nước đến mức độ nào?”, “Thu thập thông tin 
từ đâu để quyết định sơ tán?” và “Đi sơ tán ở đâu, bằng cách nào?”, v.v. 
qua đó cư dân có thể tự hành động. Hãy bắt đầu từ những việc bạn có 
thể làm để bảo vệ tính mạng của bản thân và tính mạng của người thân.

Mục đích của Bản đồ cảnh báo nguy cơ 

Giả định lượng mưa có quy mô lớn nhất

Đăng tải về hành động sơ tán theo phương thức Nagaoka
ーKhông để xảy ra trường hợp không sơ tán kịpー

Đăng tải các thông tin để cư dân tự
quyết định và hành động

Xem chi tiết tại trang tiếp theo▶

Những điểm
sửa đổi

1
2
3

❽

●❶

●❷

●❹

●❺
●11

●12●❻

●13

●❾
●10

●❼

●❸

Bản đồ sơ lược

lũ    lụtĐể bảo vệ
tính mạng khỏi

lũ lụt

Bảng kiểm tra hành động sơ tán

① Hãy kiểm tra các đặc điểm của gia đình mình
●Sở hữu ô tô
●Tầng trên bị ngập nước
●Người quen hoặc họ hàng có thể nhờ cậy

□Có　□Không　* Có → Có thể đi sơ tán đến nơi không bị ngập nước bằng ô tô
□Có　□Không　* Không → Có thể sơ tán lên tầng cao hơn của nhà riêng

□Có　□Không　* Không → Cân nhắc việc sơ tán đến địa điểm sơ tán do thành phố mở cửa
“Đặc điểm của gia đình mình” là khác nhau tùy theo từng gia đình. Hãy nói chuyện với gia đình và suy nghĩ về hành động sơ
tán phù hợp với từng đặc điểm.

② Hãy thiết lập hành động sơ tán của gia đình mình

③ Quyết định hành động cần thực hiện khi xảy ra thảm họa

Kêu gọi lưu ý

Thông tin cảnh báo sớm
sông Shinano

Sông

Sông

Sông

m

m

m

□Dòng lũ

□Xói mòn bờ
　sông

Sơ tán người cao tuổi, v.v.

Chỉ thị sơ tán

Cảnh báo cấp

Cảnh báo cấp

TEL: 0258-39-2262　1-4-10 Ote-dori, thành phố Nagaoka, tỉnh Niigata, 940-8501
Trụ sở Quản lý nguy cơ và Phòng chống thiên tai, thành phố Nagaoka

TEL: 0258-39-2714　Tầng 1 Trung tâm Cư dân thành phố Nagaoka, 2-2-6 Otedori, thành phố Nagaoka, 940-0062
Trung tâm Giao lưu quốc tế thành phố Nagaoka “Chikyu Hiroba”【Liên hệ】

【Biên soạn】

Hành động sơ tán theo phương thức Nagaoka →Xem trang 1

Chỉ viết ra thôi thì không có nghĩa là có thể hành động khi xảy ra thảm họa.

Hãy thực hành các nội dung trên một cách vui vẻ với gia đình và khu vực. Điều quan trọng là phải cố gắng thực hiện từng chút một.

▶Di chuyển thử đến nơi sơ tán bằng phương tiện dự định và đo thời gian cần thiết

▶Kêu gọi những người cần hỗ trợ trong huấn luyện sơ tán tại khu vực và cùng nhau thử sơ tán

▶Sống thử 2 ngày chỉ bằng vật phẩm dự trữ trên tầng 2 của nhà riêng

Mức độ nguy hiểm
của nhà riêng

浸水深

Quyết định “Hành động sơ tán theo phương thức Nagaoka”

Thông tin từ thành phố Hành động (chuẩn bị) sơ tán
(làm gì và lánh nạn như thế nào)

Hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong việc sơ tán tại khu vực
(giúp đỡ ai, được ai giúp đỡ)

□①Sơ tán đến nơi không bị ngập nước bằng ô tô, v.v.

□ ②Di tản lên tầng cao hơn trong nhà riêng

□ ③Sơ tán đến địa điểm sơ tán do thành phố mở cửa

－ －

Đi bộ

□Dòng lũ

□Xói mòn bờ
　sông

□①Sơ tán đến nơi không bị ngập nước bằng ô tô, v.v.

□ ②Di tản lên tầng cao hơn trong nhà riêng

□ ③Sơ tán đến địa điểm sơ tán do thành phố mở cửa

－ －

Đi bộ

□Dòng lũ

□Xói mòn bờ
　sông

□①Sơ tán đến nơi không bị ngập nước bằng ô tô, v.v.

□ ②Di tản lên tầng cao hơn trong nhà riêng

□ ③Sơ tán đến địa điểm sơ tán do thành phố mở cửa

－ －

Đi bộ

→Xem trang 5 đến 29 →Xem trang 3

Độ sâu ngập nước Khu vực giả định tràn
sông gây sập nhà, v.v. Hành động sơ tán Nơi sơ tán Phương tiện

di chuyển

→Xem trang 3 đến 4

Tên sông

3
4
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ản đồ cảnh báo nguy cơ

C
ách xem

 B
ản đồ cảnh báo nguy cơ

Học hỏi về thảm
 họa và những

thông tin sử dụng khi sơ tán 1

Học hỏi về thảm
 họa và những

thông tin sử dụng khi sơ tán 1

5,0 đến
dưới 10,0m

3,0 đến
dưới 5,0m

0,5 đến
dưới 3,0m

Dưới
0,5m

10,0 đến
dưới 20,0m

20,0m
trở lên

Cách xem Bản đồ cảnh báo nguy cơNhững điểm sửa đổi trong Bản đồ cảnh báo nguy cơ

Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)

Địa điểm sơ tán
(sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)

Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

●Đường ngầm và đường chui
　Những nơi có nhiều khả năng khó đi qua

●Bãi đỗ xe ngầm
　Các cơ sở có nhiều khả năng bị ngập nước (bao gồm cả bãi để xe đạp ngầm)

Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt

00

Khu vực giả định ngập nước

Hãy kiểm tra mức độ nguy hiểm của nơi bản thân 
đang ở và ghi vào Bảng kiểm tra.

Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.
Giả định lượng mưa có quy mô lớn nhất

Liên quan đến các điểm sửa đổi trong mục　　 và1 2

Các thông tin liên quan khác

Hai khu vực thể hiện nguy hiểm

Đăng tải về hành động sơ tán theo phương thức Nagaoka ー Không để xảy ra trường hợp không sơ tán kịp ー

▶Các loại cơ sở sơ tán của thành phố 

Mực nước sông Shinano trong cơn bão số 19 vào năm 2019 đạt mức kỷ lục trong lịch sử
đo đạc Lập Bản đồ cảnh báo nguy cơ theo giả định về lượng mưa có quy mô lớn nhất

Lượng mưa có quy mô lớn nhất là lượng mưa được tính toán theo dữ liệu về lượng mưa trong quá 
khứ và có tần suất xảy ra rất thấp nhưng nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt hại rất lớn.
* Một số con sông không có giả định về lượng mưa có quy mô lớn nhất (Được hiển thị là [Quy mô kế hoạch] trên bản đồ).

Điều quan trọng là phải lưu ý có hành động sơ tán càng sớm càng tốt, không phó mặc tính mạng của 
bản thân cho người khác mà phải có ý thức tự mình bảo vệ. Điều quan trọng nữa là phải giúp đỡ lẫn 
nhau bằng cách kêu gọi những người gặp khó khăn trong việc tự đi sơ tán ví dụ như người già, v.v.

Chỉ riêng với các địa điểm sơ tán do thành phố mở cửa sẽ không thể tiếp nhận tất cả số người bị nước ngập vào 
nhà khi xảy ra thiệt hại lũ lụt quy mô lớn ví dụ như khi sông Shinano bị tràn, v.v. (Thiếu chỗ cho 96.000 người).
Nhằm “không để xảy ra trường hợp không sơ tán kịp” cần phải cố gắng giảm thiểu số người sơ tán tới các 
địa điểm sơ tán do thành phố mở cửa. Do đó chúng tôi xin được yêu cầu cư dân thành phố hợp tác thực 
hiện hành động sơ tán như sau.

Ba hành động sơ tán để bảo vệ tính mạng

Khu vực có nguy cơ nhà gỗ 
bị sập do dòng chảy dữ dội

Khu vực có nguy cơ nhà bị 
sập do sạt lở đất

Ví dụ về cách ghi

▶Kiểm tra mức độ nguy hiểm
▶Bảng kiểm tra

→Xem trang 5 đến 29
→Xem trang bìa mặt sau

▶Thông tin để quyết định sơ tán và các hành động cần phải làm
▶Cách truyền đạt và cách tiếp nhận thông tin
▶Chuẩn bị và hành động để bảo vệ bản thân khỏi thảm họa [Tự lực]
▶Hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong việc sơ tán tại khu vực [Tương trợ]

Đăng tải các thông tin để cư dân tự quyết định và hành động

Coi trọng quan điểm “Tự mình bảo vệ tính mạng của mình”,
“Tự chúng ta bảo vệ khu vực của chúng ta”

❶Sơ tán đến những nơi không
　bị ngập nước bằng ô tô, v.v.

❷Sơ tán lên tầng cao hơn
　trong nhà riêng

❸Sơ tán đến địa điểm sơ tán
　do thành phố mở cửa

Hành động sơ tán cơ bản Những người không thể làm như ở phần ❶ hoặc ❷

Địa điểm sơ tán 00

●Hiển thị phạm vi và độ sâu ngập nước lớn nhất
　(chia thành 6 màu) trong trường hợp sông tràn

00

00

Xói mòn bờ sôngDòng lũ

●Hiển thị các khu vực có nguy cơ nhà bị sập (2 loại)

→Xem trang 2

▶Xác nhận hành động sơ tán →Xem trang 3

→Xem trang 33 đến 34

→Xem trang 35

→Xem trang 4

→Xem trang 31

→Xem trang 31

Những người sống trong 
nhà gỗ phải đi sơ tán di tản

Tất cả mọi người đều phải 
đi sơ tán di tản không phụ 
thuộc vào cấu trúc nhà

Ranh giới thành
phố, xã, làng

Đường cao tốc

Trạm quan trắc mực nước

Camera quay trực tiếp sông ngòi

Dòng lũ

Xói mòn bờ sông

Khu vực phải cảnh giác
về thảm họa sạt lở đất

Quốc lộ và tỉnh lộ

●Cầu
　Chủ yếu là cầu trên các tuyến đường của tỉnh hoặc quốc lộ, bắc qua các con sông
　thuộc đối tượng được ghi trên Bản đồ cảnh báo nguy cơ
* Các cây cầu khác không được hiển thị nhưng nên tránh đi qua cầu
　khi sơ tán vì cầu có mức độ nguy hiểm cao khi xảy ra lũ lụt.

Thành phố sẽ quyết định các cơ sở sơ tán được mở cửa 
ứng với tình hình của sông ngòi và cơ sở. Hãy kiểm tra các 
cơ sở đang được mở cửa trên Trang chủ Phòng chống thiên 
tai hoặc chương trình phát sóng dữ liệu TV (Nút d).

●Các cơ sở sơ tán do thành phố mở cửa để bảo vệ tính mạng khỏi thảm họa

▶Phương thức truyền đạt và thu thập thông tin

Các loại cơ sở sơ tán của thành phố

Liên quan đến các điểm sửa đổi trong mục 2

●Ít bị căng thẳng hơn nếu sơ tán đến 
nhà người quen hoặc nhà họ hàng 
quen thuộc
●Xe ô tô riêng cũng được lánh nạn
●Những địa điểm không đông người ít 

nguy cơ bị lây bệnh truyền nhiễm

●Cần phải dự trữ nhiều thực phẩm 
và đồ uống, v.v.
●Cần phải di chuyển xe ô tô riêng 

đến nơi không bị ngập nước
●Ít nguy cơ bị lây bệnh truyền nhiễm 

hơn so với các địa điểm tập trung 
nhiều người

　không rõ
　nguồn gốc

●Cần phải mang theo thức ăn, nước 
uống, khẩu trang, v.v.
●Có trường hợp không thể chứa hết vì 

có quá nhiều người sơ tán
●Không gian cho một người chật hẹp
●Cần phải di chuyển xe ô tô riêng đến 

nơi không bị ngập nước
●Nghiêm cấm việc sơ tán bằng xe ô tô 

riêng để tránh gây tắc nghẽn và cản trở 
việc di chuyển của các phương tiện 
khẩn cấp (về nguyên tắc phải đi bộ)

●Nhiều nguy cơ bị lây bệnh truyền nhiễm

●Là các cơ sở có không gian thích hợp cho người cao tuổi, người 
khuyết tật, trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai không cần sự hỗ trợ của 
chuyên viên chăm sóc điều dưỡng, v.v. trong số các địa điểm sơ tán

●Là các cơ sở dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mới sinh và sản 
phụ cần có sự hỗ trợ của chuyên viên chăm sóc điều dưỡng, v.v. được mở 
cửa cho trường hợp dự kiến sẽ   sơ tán dài hạn trong số các địa điểm sơ tán.

* Cần tốn thời gian để mở cửa loại cơ sở này do phải phái 
cử nhân viên chuyên ngành (mở cửa vào tầm khoảng 72 
giờ sau khi xảy ra thảm họa).

●Là các cơ sở dành riêng cho mẹ con trẻ 0 tuổi và phụ nữ 
mang thai, thường xuyên có nhân viên chăm sóc trẻ em và 
nhân viên y tế công cộng, v.v. và có tiến hành cung cấp vật tư 
đặc hữu cho bà mẹ, trẻ em và tiếp nhận tư vấn, v.v.  (mở cửa 
vào tầm khoảng tối đa là 72 giờ sau khi xảy ra thảm họa).

1
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X
ác nhận hành động sơ

 tán

Thông tin để quyết định sơ
 tán và các hành động cần phải làm

Học hỏi về thảm
 họa và những

thông tin sử dụng khi sơ tán 1

Học hỏi về thảm
 họa và những

thông tin sử dụng khi sơ tán 1

Có thể đảm bảo an toàn bằng cách di chuyển lên 
tầng cao hơn trong nhà riêng. Tuy nhiên tốt nhất là 
nên đi sơ tán di tản đến nơi không bị ngập nước vì 
có trường hợp không thể sử dụng điện, gas, nước, 
v.v. do ngập nước hoặc có trường hợp ngập lên cả 
tầng trên do lượng mưa nhiều hơn dự đoán.

Hãy cố gắng sớm di tản khỏi nhà riêng và chuyển đến 
nơi an toàn ví dụ như nhà của người quen, nhà của họ 
hàng không bị ngập nước hoặc địa điểm sơ tán, v.v.

Sơ tán đến nơi không bị ngập
nước bằng ô tô, v.v. 
(đi sơ tán di tản)

❶
Sơ tán lên tầng cao hơn trong
nhà riêng
 (tự đảm bảo an toàn trong nhà)

❷
Sơ tán đến địa điểm sơ tán do
thành phố mở cửa 
(đi sơ tán di tản)

❸

❶

❷

❸

◎

×
△

◎

○

△

Sơ tán đến nơi không bị ngập
nước bằng ô tô, v.v. 
(đi sơ tán di tản)

Sơ tán lên tầng cao hơn trong
nhà riêng
 (tự đảm bảo an toàn trong nhà)

Sơ tán đến địa điểm sơ tán do
thành phố mở cửa 
(đi sơ tán di tản)

<Nhất thiết phải sơ tán trước khi có cảnh báo cấp độ 4 ！>
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Thông tin để quyết định sơ tán và các hành động cần phải làm ーThời điểm sơ tán là khi nào? ーXác nhận hành động sơ tán ー Ở chỗ đó có ổn không? ー

Hãy kiểm tra xem có những nguy hiểm nào ở nơi bạn đang ở ví dụ như nhà riêng, nơi làm việc hoặc trường đang 
theo học, v.v. và nên có hành động sơ tán như thế nào là phù hợp. * Phần này giả định nơi bạn đang ở là “nhà riêng”.

Trong trường hợp có nguy cơ hoặc đã xảy ra thảm họa, điều quan trọng là phải tự thu thập thông tin, quyết định và thực hiện hành động sơ 
tán. Kiểm tra loại thông tin, thời điểm thực hiện hành động sơ tán và ghi các hành động ứng với tình hình khi xảy ra thảm họa vào Bảng kiểm tra.

●Kiểm tra trên bản đồ về mức độ nguy hiểm của nhà riêng ví dụ như độ sâu ngập 
nước, các Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v. và ghi vào Bảng kiểm tra.

垂直避難（屋内安全確保）Đi sơ tán di tản
(sơ tán ngang)

Là việc di tản khỏi nhà riêng và 
chuyển đến nơi an toàn như 
nhà người quen, nhà họ hàng 
hoặc địa điểm sơ tán, v.v.

Tự đảm bảo an
toàn trong nhà  

 (sơ tán dọc)
Là việc ở lại trong tòa nhà ví dụ 
như nhà riêng, v.v. và di chuyển lên 
tầng cao hơn để đảm bảo an toàn

水平避難

Cảnh báo cấp
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c nguy hiểm
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M
ở

 cử
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 tán của thành phố

Sơ tán người cao tuổi, v.v.

●Hành động sơ tán ứng với tình hình nơi bạn đang ở
　 Những người không phải là người cao tuổi, v.v. cũng chuẩn bị sơ tán
　 Người sống gần sông, v.v. nên sớm sơ tán

●Người có thể hỗ trợ việc sơ tán cho người cao tuổi, v.v. hãy tiến
　hành hỗ trợ trong phạm vi khả năng có thể

Phát lệnh để kêu gọi người cao tuổi, v.v. sơ tán

●Hành động sơ tán ứng với tình hình nơi bạn đang ở

Sơ tán người cao tuổi, người tàn tật, trẻ sơ
sinh, v.v. ra khỏi những nơi nguy hiểm

Kêu gọi lưu ýKêu gọi lưu ý
Công bố trong trường hợp dự đoán xảy ra thảm họa ví dụ như khi dự
đoán có mưa lớn

・Lệnh lưu ý
 mưa lớn

・Lệnh lưu ý
 lũ lụt

・Mực nước lưu ý
 gây tràn sông

・Phân bố mức
 độ nguy hiểm
 trong lệnh cảnh
 báo lũ lụt
 (lưu ý)

・Mực nước quyết
 định sơ tán

・Phân bố mức
 độ nguy hiểm
 trong lệnh cảnh
 báo lũ lụt
 (cảnh báo)

・Mực nước nguy
 cơ gây tràn sông

・Phân bố mức
 độ nguy hiểm
 trong lệnh cảnh
 báo lũ lụt
 (rất nguy hiểm)

・Phân bố mức
 độ nguy hiểm
 trong lệnh cảnh
 báo lũ lụt
 (cực kỳ nguy hiểm)

・Phát sinh
 tràn sông

Nâng cao lưu ý về thảm họaNâng cao lưu ý về thảm họa

Thông tin cảnh báo sớm sông ShinanoThông tin cảnh báo sớm sông Shinano
Công bố trong trường hợp có mức độ nguy hiểm cao về việc sông Shinano
bị tràn ví dụ như khi phát sinh thảm họa tại thượng nguồn, v.v.

Cảnh giác sông Shinano bị trànCảnh giác sông Shinano bị tràn

Cảnh báo cấp

Đảm bảo an toàn khẩn cấp
Phát lệnh vào giai đoạn đã hoặc sắp xảy ra thảm họa thiên tai

Nguy hiểm đến tính mạng   Đảm bảo an toàn ngay lập tức

Cảnh báo cấp

Chỉ thị sơ tán
Phát lệnh vào giai đoạn nguy cơ phát sinh thảm họa thiên tai tăng cao
và cần phải sơ tán tất cả mọi người ra khỏi những nơi nguy hiểm

Sơ tán tất cả mọi người ra khỏi những nơi nguy hiểm

Không

Có

Có

Không

Có

▶Nhà riêng có phải là nhà
　bằng gỗ hay không?

Không

▶Độ sâu ngập nước của nhà riêng là bao nhiêu mét?

▶Nhà riêng có nằm trong khu
　vực dòng lũ hay không?

▶Nhà riêng có nằm trong khu vực bị xói mòn bờ
　sông hay không?

5,0m trở lên
ngập nước đến trên(   sàn tầng 3 trở lên  )

Dưới 0,5m

3,0 đến dưới 5,0m
ngập nước đến(  trên sàn tầng 2  )

0,5 đến dưới 3,0m
ngập nước đến(  trên sàn tầng 1  )

ngập nước(  dưới sàn tầng 1  )
Nhà 2 tầng trở lên

Nhà 1 tầng

Nhà 1 tầng, nhà 2 tầng

Bất kể số tầng

Độ sâu ngập nước Số tầng của tòa nhà riêng

Nhà 3 tầng trở lên

* Đ i sơ t án d i tản l à g iả i 
pháp tố i ưu vì dự đoán 
sẽ b ị ngập nước sâu và 
việc sơ tán   sẽ kéo dài.

Bất kể số tầng

Không▶Nhà riêng có nằm trong khu vực giả định bị ngập
　nước hay   không?

Bước 1

Kiểm tra mức độ nguy hiểm của nhà riêng trên bản đồ

●Xác nhận hành động sơ tán phù hợp với tình hình nhà riêng (đi sơ tán 
di tản hoặc tự đảm bảo an toàn trong nhà) theo quy trình phán đoán 
hành động sơ tán như dưới đây.

Bước 2

Xác nhận hành động sơ tán phù hợp với tình hình nhà riêng

●Hãy xác nhận từ trước với gia đình và khu vực về nơi sơ tán và tuyến đường đi sơ tán 
an toàn, phương tiện di chuyển. Khi quyết định tuyến đường đi sơ tán, điều quan trọng 
là phải tránh những nơi nguy hiểm ví dụ như đường ngầm, cầu, v.v. và các khu vực có 
cảnh báo thảm họa sạt lở đất. Hãy ghi các nội dung đã quyết định vào Bảng kiểm tra.

Bước 3

Quyết định nơi sơ tán

Kết quả phán đoán 1

Kết quả phán đoán 2

Thông tin của thành phố

Có

Thông tin của Đài khí tượng và Đơn vị quản lý sông ngòi

Thông tin khí tượng Thông tin về mực nước, v.v.Bản đồ Bảng kiểm tra 

Phát sinh
thảm họa

Thông
tin

Hành
động

Thông
tin

Hành
động

Thông
tin

Hành
động

Thông
tin

Hành
động

Thông
tin

Hành
động

Những   người 
sống tại các vùng 
đất thấp hơn xung 
quanh, v.v. nên đi 
sơ tán nếu cần

Bắt đầu
Quy trình phán đoán hành động sơ tán theo phương thức Nagaoka

→Xem trang 5 đến 29 →Xem trang bìa mặt sau

Thu thập thông tin Bảng kiểm tra  →Xem trang 31

→Xem trang 3

→Xem trang 3

→Xem trang bìa mặt sau

Bảng kiểm tra →Xem trang bìa mặt sau

・Lệnh cảnh
 báo mưa lớn

・Lệnh cảnh
 báo lũ lụt

・Lệnh cảnh
 báo đặc biệt
 về mưa lớn

Tình hình có m
ức cảnh báo cấp 　

　

 trở xuống

2

thiệt hại do(  ngập nước )

●Chuẩn bị và xác nhận việc sơ tán
　 Vật phẩm mang theo khi khẩn cấp, phương tiện thu thập thông tin, nơi sơ tán, v.v.

●Nếu có thể hãy đi sơ tán di tản đến nơi không bị ngập nước
　 [Nơi sơ tán] Nhà người quen, nhà của họ hàng không bị ngập nước, v.v.

●Đảm bảo an toàn cho xe ô tô riêng, nhà riêng, v.v.

Thêm nội dung dưới đây vào 3 hành động “Kêu gọi lưu ý” đã ghi trên đây
●Người có thể hỗ trợ việc sơ tán cho người cao tuổi, v.v. hãy tiến hành
　hỗ trợ trong phạm vi khả năng có thể




