
Bản đồ nguy cơ lũ lụt của các sông ngòi khác

Thành phố Nagaoka đã lập bản đồ nguy cơ lũ lụt của 20 con sông trong địa bàn thành phố hiển thị trong bản đồ dưới đây ví dụ như 
sông Shinano được đăng trong cuốn sách này. Hãy xem thông tin về các con sông khác ngoài sông Shinano và sông Uono trên trang 
web của thành phố Nagaoka và chuẩn bị ứng phó cho khi xảy ra thảm họa thiên tai căn cứ theo dự báo ngập lụt của từng con sông.
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate13/chikyuhiroba/info.html
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Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất 

Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.：
Camera quay trực tiếp sông ngòi

Xói mòn bờ sông (đất bị sạt lở)Dòng lũ (dòng chảy dữ dội) 00 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)

00 Địa điểm sơ tán

Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Đường ngầm và đường chui Cầu

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 2 ngày331㎜

Chú thích

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91

Danh sách các địa điểm sơ tán
→Xem trang 36 đến 38
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