
Thẻ thông tin phòng chống thiên tai dành cho người nước ngoàiCách truyền đạt và cách tiếp nhận thông tin (cách thức thu thập thông tin)

Thành phố sẽ phát thông tin bằng nhiều phương tiện khác nhau.Trong số đó có cả các thông tin có thể tự thu thập được. Thay vì chỉ chờ đợi thông tin 
từ thành phố, hãy tích cực tự thu thập thông tin và lưu ý sớm có hành động sơ tán.

Thông tin mực nước và Camera truyền trực tiếp về sông ngòi

Thông tin sơ tán và thông tin phòng chống thiên tai

Hệ thống thông tin phòng chống thiên tai sông ngòi tỉnh Niigata
(liên kết từ Trang chủ Phòng chống thiên tai Nagaoka)

Thông tin khí tượng “Lệnh cảnh báo đặc biệt  ーLệnh cảnh báo ｰ Lệnh lưu ý”, 
phân bố mức độ nguy hiểm trong lệnh cảnh báo lũ lụt

Trang chủ Đài khí tượng địa phương Niigata
(Liên kết từ Trang chủ Phòng chống thiên tai Nagaoka)

Email khu vực và Email thông báo nhanh khẩn cấp

Facebook - Twitter - LINE

Đài FM thông báo khẩn cấp và Ứng dụng Phòng
chống thiên tai (điện thoại thông minh)

Liên hệ thông qua Tổ dân phố và Hội
Phòng chống thiên tai tự chủ

Xe tuyên truyền lưu động

Loa phát thanh ngoài trời (một số khu vực)

TV và Radio

Chế độ
đăng ký

Chế độ
đăng ký

Nội dung
đăng tải

thông tin
khí tượng

Bản tin công chúng

Đơn vị quản lý
sông ngòi

(Nhà nước hoặc Tỉnh)

Thành phố
Nagaoka

Đài truyền hình
Đài phát thanh

Đài khí tượng
địa phương

Niigata

Email thông tin khí tượng phòng chống thiên tai
Nagaoka Dmail Plus
Dịch vụ phát tin đến điện thoại

Trang chủ Phòng chống thiên tai Nagaoka

Hãy tích cực sử dụng toàn bộ các thông tin cần thiết khi xảy ra
thảm họa được tập kết tại trang này.

Những người không thể truy cập Internet hãy thu thập thông tin trên TV 
hoặc Radio. Có thể kiểm tra thông tin khí tượng, mực nước và thông tin sơ 
tán mới nhất trên TV bằng cách nhấn vào “Nút d” trên điều khiển từ xa.

https://www.bousai.city.nagaoka.niigata.jp

●Email thông tin khí tượng phòng chống thiên tai: Thông tin mực nước sông, thông tin khí 
tượng, thông tin động đất, thông tin sóng thần, v.v.
●Nagaoka Dmail Plus: thông tin kêu gọi lưu ý từ thành phố, thông tin sơ tán, v.v.
　  Người sống bên ngoài thành phố cũng có thể đăng ký và sử dụng để hỗ trợ việc sơ tán cho gia đình sống xa.
●Dịch vụ phát tin đến điện thoại:Thông tin sơ tán từ thành phốCách thức đăng ký

email và điện thoại

Các loại Bản đồ cảnh báo nguy cơ (lũ lụt, thảm họa sạt lở đất, sóng thần), Camera truyền trực tiếp về
sông ngòi, thông tin mực nước, dữ liệu ngập nước thực tế trong quá khứ (liên kết đến trang chủ của Tỉnh)

Mũi tên này là các thông tin có thể tự thu thập được

Cư dân thành phố

Những
người có

thể sử dụng
Internet

Những
người có
thiết bị

thông tin

Những
người đã
đăng ký

Những
người không có
các phương

tiện trên

Trên điều
khiển từ xa

Hãy xem cách thức đăng ký trên “Trang chủ Phòng chống thiên tai Nagaoka” hoặc liên hệ với Trụ sở Quản lý nguy cơ và Phòng chống thiên tai ☎0258-39-2262.

Chúng tôi đã lập “Thẻ thông tin phòng chống thiên tai dành cho 
người nước ngoài” bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt để 
tóm tắt vào một tờ thẻ các thông tin như các ứng dụng tiên lợi 
và nơi liên hệ cần biết trước đề phòng cho khi xảy ra thảm họa 
thiên tai hoặc trường hợp khẩn cấp. Thẻ này có thể để trong 
ví, v.v. nên hãy mang theo để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Trang chủ của thành phố Nagaoka
Định dạng PDF của Thẻ thông tin phòng
chống thiên tai dành cho người nước ngoài

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/
kurashi/cate13/chikyuhiroba/file/dp-card.pdf

Thẻ này cũng được phát tại Trung tâm Giao lưu quốc 
tế “Chikyu Hiroba”.

Có thể được tư vấn về nhiều việc khác nhau bằng các ngôn ngữ khác tiếng Nhật tại Chikyu Hiroba.

●TEL： 0258-39-2714
●Địa chỉ： Tầng 1 Trung tâm Cư dân thành phố Nagaoka, 2-2-6 Otedori, thành phố Nagaoka
●Skype： Hãy tìm kiếm bằng từ khóa Chikyu Hiroba.

●Website●Facebook
Available Languages:
Japanese, English, Chinese
(in simplified characters)

Available Languages:
Japanese, English, Chinese
(in simplified and traditional characters)
Vietnamese, Korean, Portuguese

Chúng tôi sẽ thông báo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau khi xảy ra thảm họa thiên tai.

Trung tâm Giao lưu quốc tế thành phố Nagaoka “Chikyu Hiroba”

Thông báo khi xảy ra vấn đề

Android iPhone

Android iPhone

Hãy tải xuống ứng dụng cho phép xem các thông báo về
thảm họa thiên tai như động đất và lũ lụt, v.v.

●Safety tips (Miễn phí)

Hãy tải xuống ứng dụng cho phép xem các thông báo về
các sự việc như thảm họa thiên tai, v.v.

●NHK World-Japan (Miễn phí)

31 32

C
ách truyền đạt và cách tiếp nhận thông tin (cách thức thu thập thông tin)

Thẻ thông tin phòng chống thiên tai dành cho ngư
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Học hỏi về thảm

 họa và những
thông tin sử dụng khi sơ tán 2

Học hỏi về thảm
 họa và những

thông tin sử dụng khi sơ tán 2



Thu thập các thông tin chính xác
Khi xảy ra thảm họa thường 
dễ phát sinh các thông tin 
lừa bịp và những tin đồn vô 
căn cứ. Hãy thu thập các 
thông tin chính xác của các 
cơ quan hành chính và các 
cơ quan truyền thông.

Kiểm tra thông tin khí tượng mới nhất
Khi dự báo có mưa lớn hoặc 
mưa liên tục, hãy kiểm tra 
thông tin khí tượng mới nhất 
trên TV hoặc Internet, v.v. và 
chuẩn bị sẵn sàng để có thể 
sơ tán bất cứ lúc nào.

Quyết định sơ tán căn cứ trên các
thông tin đã thu thập được

Hãy thực hiện hành động sơ 
tán thích hợp căn cứ trên các 
thông tin đã tự thu thập và 
thông tin sơ tán từ thành phố. 
Khi đi sơ tán di tản, hãy cố 
gắng truyền đạt với hàng xóm 
lân cận về việc sơ tán.

Những việc không được làm
Việc đi kiểm tra tình hình sông 
ngòi là rất nguy hiểm. Khi 
muốn kiểm tra hãy sử dụng 
thông tin mực nước trên Trang 
chủ Phòng chống thiên tai 
Nagaoka và Camera truyền 
trực tiếp về sông ngòi.

Sơ tán sớm
Hãy tự sơ tán từ sớm. Khi đi 
sơ tán bằng ô tô, hãy thực 
hiện trước khi thành phố phát 
lệnh thông tin sơ tán để không 
gây tắc nghẽn và trở ngại cho 
v i ệc  d i  chuyển  của  các  
phương tiện khẩn cấp.

Nếu bị bỏ lại trong nhà riêng
Trường hợp nước ngập đến 
tầng cao nhất trong nhà 
riêng, hãy mặc áo phao hoặc 
cài phao và chờ cứu trợ.

Hãy cố gắng đi sơ tán di tản 
bằng cách đi bộ khi trời còn 
sáng để đảm bảo an toàn. 
Hãy đi giày thể thao khi đi sơ 
tán vì ủng cao cổ sẽ khó cử 
động khi bị tràn nước vào 
trong.

thông tin
khí tượng

Hãy sơ tán!

Nếu không may không kịp sơ tán
Nếu độ sâu ngập nước là 50 cm 
(khoảng đầu gối của người lớn) 
thì người lớn cũng sẽ khó có thể 
đi lại. Trường hợp nước ngập 
sâu, hãy sử dụng cầu thang để 
sơ tán lên những chỗ cao trong 
nhà riêng hoặc tòa nhà.

Tránh những khu vực nguy hiểm khi đi sơ tán
Bờ các con sông bị dâng 
nước, cầu, đường ngầm, khu 
vực cảnh báo thảm họa sạt 
lở đất, v.v. là những nơi nguy 
hiểm. Hãy đi sơ tán theo 
tuyến đường an toàn đã xác 
nhận từ trước.

Kiểm tra địa điểm sơ tán đang mở cửa
Trường hợp sơ tán đến địa 
điểm sơ tán của thành phố, 
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), v.v.

Chuẩn bị và hành động để bảo vệ bản thân khỏi thảm họa

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thảm họa gây ra, điều quan trọng là sự “tự lực” của bạn và gia đình, sự 
“tương trợ” qua việc giúp đỡ lẫn nhau của người dân khu vực và sự “hỗ trợ của chính quyền” mà cơ quan hành chính 
tiến hành để hỗ trợ các hoạt động tự lực và tương trợ. Trong đó sự “tự lực” của bản thân là điều cơ bản nhất.
Các nội dung được đăng tải chỉ là mức tham khảo. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau do đó hãy suy nghĩ thật kỹ xem 
bản thân cần gì và hành động theo quyết định của bản thân căn cứ theo ý thức “Tự mình bảo vệ tính mạng của mình”.

Trang phục, v.v.
□ Mũ bảo hiểm
□ Khẩu trang
□ Kính đeo
□ Kính áp tròng
□ Đồ dùng đi mưa

□ Đồ lót, tất
□ Khăn mặt　□ Chăn đắp
□ Vật dụng kinh nguyệt
□ Tã lót
□ Dép đi trong nhà

Vật phẩm có giá trị
□ Tiền mặt　□ Thẻ bảo hiểm y tế
□ Sổ tiết kiệm, Con dấu
□ Giấy tờ chứng nhận danh tính

Thực phẩm khẩn cấp
□ Nước　□ Đồ ăn

Vật phẩm y tế cấp cứu
□ Thuốc dự phòng
□ Bộ sơ cứu đơn giản

□ Khăn giấy ướt
□ Sổ ghi chép thuốc

□ Nhiệt kế
□ Nước khử trùng

Vật dụng phòng chống thiên tai
□ Radio di động
□ Đèn pin
□ Pin khô
□ Bộ sạc điện
　　(bao gồm cả loại xoay bằng tay)

□ Dụng cụ viết
　  (bút bi, giấy ghi chép)
□ Túi nilon
□ Tấm trải
□ Dây thừng

□ Thanh nạy
□ Lều
□ Tấm trải chống thấm
□ Túi đi vệ sinh di động

Đồ ăn v.v.
□ Nước
□ Đồ ăn
□ Dụng cụ khui hộp
□ Đĩa giấy, đũa tách,
　màng bọc, bếp để bàn,
　bình gas mini

Những vật phẩm cần thiết tùy theo cơ cấu gia đình, v.v.
Trẻ sơ sinh Phụ nữ mang thai Người cần chăm sóc điều dưỡng Vật nuôi

FOOD

Chuẩn bị hàng ngàyTự lực 1

Tự lực

Chuẩn bị đầy đủ cho việc tự đảm
bảo an toàn trong nhà

Nếu tầng 1 bị ngập nước, có thể sẽ không sử dụng được các 
dịch vụ cơ bản cho cuộc sống ví dụ như điện, gas, nước, v.v. 
trong thời gian dài. Trường hợp lựa chọn tiến hành tự đảm bảo 
an toàn trong nhà cần phải dự trữ đủ vật tư. 
Tự đảm bảo an toàn trong nhà

Thảo luận với gia đình
Sử dụng Bản đồ cảnh báo nguy 
cơ để xác nhận từ trước với gia 
đình về hành động khi xảy ra thảm 
họa ví dụ như nơi sơ tán và tuyến 
đường đi sơ tán, v.v.

Chuẩn bị vật phẩm mang theo khi khẩn cấp và vật phẩm dự trữ
Về cơ bản phải mang theo từ nhà riêng những vật phẩm cần sử dụng tại nơi sơ tán. Hãy tham khảo bảng dưới đây để chuẩn bị những vật phẩm này. Mặt 
khác các vật phẩm dự trữ sẽ không thể sử dụng được nữa nếu bị ngập nước do đó hãy bảo quản ở tầng trên trong nhà riêng nơi không bị ngập nước, v.v.

Chuẩn bị ít nhất cho 3 ngày,

tốt nhất là cho 1 tuần!
Vật phẩm dự trữ 

Khi sơ tán đến nơi tập trung đông người phải nhớ mang theo các vật dụng phòng chống bệnh
truyền nhiễm ví dụ như khẩu trang, nước khử trùng, v.v.

Nhu yếu phẩm
□ Bật lửa, nến thắp
□ Pin khô
□ Giấy vệ sinh
□ Túi đi vệ sinh di động

Trang phục, v.v.
□ Đồ lót
□ Quần áo
□ Quần áo chống lạnh
□ Chăn đắp hoặc túi ngủ
□ Miếng dán ủ ấm dùng một lần
　 và miếng dán giải nhiệt

→Xem trang 3

Sữa (bột, nước),bình sữa,
tã lót, đồ ăn dặm,
thìa, bông vệ sinh,
dây cõng bế
trẻ em, v.v.

Bông thấm, miếng gạc,
vải quấn, băng chữ T,
bông vệ sinh,
vật dụng cho trẻ mới sinh,
sổ tay mẹ và bé, v.v.

Tã lót, khăn giấy,
dự phòng dụng cụ hỗ trợ,
thuốc dự phòng,
sổ tay người khuyết tật,
v.v.

Thức ăn cho vật nuôi,
nước, túi kéo,
dây cổ, lồng,
vật dụng đi vệ sinh
cho vật nuôi, v.v.

Milk

Bảo quản trong ba lô, v.v.!Những vật phẩm mang theo khi khẩn cấp

Bảo quản ở tầng trên của nhà 

riêng nơi không bị ngập nước, v.v.

Dùng khikhẩn cấp

Tã lót

Dùng khikhẩn cấp

Thu thập thông tin và quyết định sơ tánTự lực 2

Tự lực 3 Lưu ý khi sơ tán

Quyết định sơ tán 
Thu thập thông tin

→Xem trang 4

→Xem trang 3

→Xem trang 3

→Xem trang 4

→Xem trang 4Quyết định sơ tán

→Xem trang 31

→Xem trang 31

→Xem trang 31

→Xem trang 31

Hành động sơ tán
Quyết định sơ tán

Hành động sơ tán

Thu thập thông tin

Thu thập thông tin

Thu thập thông tin
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N
ư
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N
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ớc

N
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Bản tin công chúng

Mặc quần áo dễ cử động và đi giày
thể thao khi đi sơ tán di tản
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Địa điểm sơ tán được mở khi xảy ra lũ lụt khác nhau tùy theo tình hình của các cơ sở, v.v. Chúng tôi sẽ thông báo về các địa điểm sơ tán sẽ được mở 
khi phát lệnh thông tin sơ tán do đó nhất thiết phải kiểm tra trên Facebook, v.v. của Trung tâm Giao lưu quốc tế thành phố Nagaoka “Chikyu Hiroba”.

Hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong việc sơ tán tại khu vực

Tham khảo sách hướng
dẫn hỗ trợ sơ tán

▶Lập kế hoạch ứng với tình hình thực tế của khu vực　▶Lập kế hoạch sau khi thảo luận lẫn nhau　▶Bắt đầu từ những việc có thể làm　▶Định kỳ xem xét lại

Đây là cuốn sách có ghi về thủ tục hỗ trợ những người cần được hỗ trợ cho hành động sơ tán và tổng hợp các ví dụ tham khảo

Quyết định sơ tán trong khu vực
Hãy kêu gọi sơ tán căn cứ trên các thông 
tin thu thập được tại khu vực và thông tin 
sơ tán từ thành phố. Điều quan trọng là 
phải kêu gọi từ sớm vì việc sơ tán sẽ khó 
khăn hơn khi nguy hiểm tăng cao.

Chia sẻ thông tin thảm họa với hàng xóm lân cận
Thu thập và chia sẻ thông tin thảm họa trong khu 
vực và truyền đạt cho những người cần được hỗ 
trợ. Đối với những người bị khuyết tật về thính 
giác, hãy cố gắng đối phó bằng cách truyền đạt 
bằng ngôn ngữ ký hiệu, viết ra hoặc cử chỉ, v.v.

Đi sơ tán với nhiều người và giúp đỡ lẫn nhau
Việc đi sơ tán một mình rất nguy hiểm. 
Hãy đi sơ tán với nhiều người để có thể 
giúp đỡ lẫn nhau khi có chuyện gì đó xảy 
ra. Hơn nữa hãy hợp tác trong việc sơ tán 
trẻ em, người già và người tàn tật cơ thể.

Xác nhận an nguy và hỗ trợ sơ tán
Hãy tiến hành xác nhận an nguy của người 
cần được hỗ trợ cho hành động sơ tán bằng 
cách gọi điện thoại hoặc đến tận nơi. Hơn 
nữa hãy tiến hành hỗ trợ sơ tán trong phạm vi 
có thể căn cứ theo tình hình và nguyện vọng.

Cuộc sống sơ tán với sự hợp tác của mọi người
Cuộc sống sơ tán tại các cơ sở sơ tán của thành phố được thực hiện bởi sự hợp tác giữa viên chức thành phố, người 
quản lý cơ sở (cán bộ của các trường học, v.v.) và những người sơ tán. Hãy tạo ra cuộc sống sơ tán suôn sẻ qua tình 
cảm giúp đỡ và nhường nhịn lẫn nhau ví dụ như thảo luận giữa nhiều người với nhau không phân biệt giới tính để 
quyết định quy tắc sống, hỗ trợ những người cần được xem xét, nắm bắt số lượng người sơ tán, phân phát vật tư, v.v.

Hãy tạo mối quan hệ để có thể thoải mái trò chuyện và tham 
khảo ý kiến   với những người hàng xóm thông qua việc chào 
hỏi hàng ngày và các hoạt động tại địa phương.

Chuyên viên phòng chống thiên tai và an toàn cư dân thành phố Chuetsu là người đi đầu trong hoạt động 
phòng chống thiên tai khu vực, tiến hành hỗ trợ huấn luyện về phòng chống thiên tai tại khu vực, v.v.
Liên hệ : 
Hội Chuyên viên phòng chống thiên tai và an toàn cư dân thành phố Chuetsu
☎ 0258-77-3918

Hãy thực hiện huấn luyện về sơ tán
Định kỳ thực hiện huấn luyện để tích lũy kinh nghiệm 
sao cho có thể hợp tác và hoạt động trong khu vực 
khi xảy ra thảm họa.

Có một số người cần được hỗ trợ khi xảy ra thảm họa

Chuẩn bị hàng ngàyTương trợ 1

Thu thập, truyền đạt thông tin và quyết định sơ tánTương trợ 2

Hỗ trợ sơ tán và cuộc sống sơ tánTương trợ 3

Khi xảy ra thảm họa, thành phố và sở cứu hỏa, v.v. sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để tiến hành hỗ trợ sơ tán và hoạt 
động cứu trợ. Trong trường hợp đó, hàng xóm sẽ là những người đầu tiên có thể chạy đến giúp đỡ lẫn nhau.Hội Phòng chống 
thiên tai tự chủ, Tổ dân phố, Ủy viên phúc lợi địa phương, v.v. hãy liên kết để tiến hành hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau 
trong việc sơ tán tại khu vực căn cứ theo quan điểm “Tự chúng ta bảo vệ khu vực của chúng ta”.

Những người cần được xem xét
Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ sơ sinh,
thai sản phụ, người nước ngoài
Những người cần được xem xét đặc biệt khác

Người cần được hỗ trợ cho hành động sơ tán
Là những người gặp khó khăn trong việc tự sơ tán và cần
được hỗ trợ đặc biệt để đảm bảo việc sơ tán đó diễn ra suôn
sẻ và nhanh chóng trong số những người cần được xem xét

●Ai sẽ hỗ trợ (nhiều người cùng hỗ trợ, hỗ trợ theo nhóm, v.v.)
●Làm thế nào để truyền đạt thông tin sơ tán và tiến hành xác nhận an nguy
●Lập kế hoạch cá nhân (quyết định phương pháp hỗ trợ cá nhân)

Hãy sơ tán!

Bản đồ cảnhbáo nguy cơ

Liên hệ: Phòng Phúc lợi và Tổng vụ　☎ 0258-39-2217

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Shinano và sông Uono

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngNo No

4

6

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

27

28

29

31

33

34

35

37

40

42

43

44

45

48

50

52

55

★

★

▲

△

△

▲

▲

△

○

△

△

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

★

▲

▲

▲

▲

▲

△

△

△

▲

▲

▲

▲

△

▲

▲

▲

△

▲

△

△

△

△

△

○

○

△

△

△

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Trường trung học phổ thông công nghiệp Nagaoka

Trường tiểu học Senju ■EV
Trường tiểu học Shiromaru

Nhà thể thao cư dân thành phố Nagaoka ■EV
Thư viện Chuo ■EV
Trường trung học phổ thông Nagaoka

Trường trung học phổ thông Nagaoka Ote

Sunlife Nagaoka

Trường tiểu học Toyoda

Trường trung học cơ sở Asahioka

Trường trung học phổ thông Teikyo Nagaoka

Trường tiểu học Sakanoue ■EV
Trung tâm cộng đồng Sakanoue

Trung tâm người cao tuổi Kesajiro ■EV
Trung tâm phúc lợi xã hội Tomoshia ■EV
Trường tiểu học Omotemachi

Trung tâm cộng đồng Omotemachi

Trường tiểu học Nakajima

Cục quản lý nước sinh hoạt thành phố Nagaoka

Trung tâm phúc lợi xã hội cũ ■EV
Trường trung học phổ thông Nagaoka Meitoku

Trường tiểu học Kanda

Trường tiểu học Kawasaki ■EV
Trường trung học cơ sở Tohoku ■EV
Trung tâm cộng đồng Kawasaki

Trường tiểu học Kawasaki Higashi

Trường tiểu học Aramachi ■EV
Trường trung học cơ sở Kita

Trường tiểu học Ojima ■EV
Trường trung học cơ sở Ojima

Hive Nagaoka ■EV

Trường trung học cơ sở Nishi

Trường tiểu học Kibogaoka ■EV
Trường trung học cơ sở Miyauchi ■EV
Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Miyauchi

Trường tiểu học Miyauchi

Trường trung học phổ thông nông nghiệp Nagaoka

Trung tâm cộng đồng Miyauchi

Nhà thể thao Nanbu thành phố Nagaoka ■EV
Trung tâm người cao tuổi Miyauchi ■EV
Trường tiểu học Kamigumi ■EV
Nhà trẻ Ishizaka

Trường tiểu học Ishizaka

Trường tiểu học Maekawa

Trường trung học cơ sở Konan

Trường tiểu học Tokamachi

Trung tâm cộng đồng Tokamachi

Trường tiểu học Konan

Trung tâm lưu trữ tài sản văn hóa phát hiện dưới lòng đất

Trung tâm cộng đồng Muikaichi

Trường Kakigaoka Gakuen

Trường tiểu học Kagi

Nhà trẻ Yamadori

Trung tâm cộng đồng Yamadori

Nhà trẻ Nakazawa

Nhà trẻ Nakanuki

Trường trung học cơ sở Suyoshi

Trường tiểu học Suyoshi

Trung tâm cộng đồng Suyoshi ■EV
Đại học Nagaoka

Trường trung học phổ thông thương nghiệp Nagaoka

Trường cao đẳng công nghiệp Nagaoka

< khu vực Nagaoka >

56

57

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Tương trợ 

Hãy tạo mối quan hệ có thể giúp đỡ
lẫn nhau trong khu vực

Hãy nghe yêu cầu của người cần được hỗ trợ cho hành 
động sơ tán và quyết định nội dung hỗ trợ. Đặc biệt cần lưu 
ý đến 3 trọng điểm ghi ở bên phải.

Thu thập thông tin →Xem trang 31 →Xem trang 4Quyết định sơ tán

○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：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

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00

Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán →Xem trang 2

Sơ tán?

Hãy đisơ tán!

Trường tiểu học và trung học cơ sở Nagaoka
trực thuộc Đại học Niigata

Trung tâm phòng chống thiên tai Myoken
sông Shinano (Nhà tưởng niệm Myoken)

35 36

H
ợ

p tác và giúp đỡ
 lẫn nhau trong việc sơ

 tán tại khu vự
c

D
anh sách các địa điểm

 sơ
 tán sông S

hinano và sông U
ono

Học hỏi về thảm
 họa và những

thông tin sử dụng khi sơ tán 2

Học hỏi về thảm
 họa và những

thông tin sử dụng khi sơ tán 2



○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：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

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00

Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán →Xem trang 2

○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：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

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00

Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán →Xem trang 2

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Shinano và sông Uono

206

207

208

209

210

211

212

215

216

○

○

○

○

○

○

○

▲

○

Nhà dưỡng lão Yubaeso

Cơ sở giáo dục ven biển thành phố Isesaki

Trung tâm thể thao Teradomari

Trường tiểu học Teradomari

Trung tâm văn hóa Teradomari ■EV

Trung tâm đào tạo thanh thiếu niên

Trường trung học cơ sở Teradomari

Trung tâm Teradomari Yamanowaki

Trường tiểu học Okozu

242

243

249

250

251

252

253

○

○

○

○

○

○

○

Cơ sở hội họp Wanazu

Nhà thể thao công viên thể thao Kawaguchi ■EV
Trung tâm phát triển làng Nishi Kawaguchi

Chi nhánh Sensui Nhà văn hóa công cộng Kawaguchi

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Kawaguchi "Sukoyaka"

Trung tâm giao lưu và trải nghiệm Kawaguchi

Chi nhánh Tamugiyama Nhà văn hóa công cộng Kawaguchi

175

176

177

178

179

180

○

○

○

○

△

△

Trường tiểu học Hiyoshi ■EV
Hội quán Mishima

Trung tâm cộng đồng Mishima ■EV

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Mishima "Morimori"

Nhà thể thao Mishima

Trường tiểu học Wakinomachi ■EV

233

234

234

240

△

○

○

○

Trung tâm nông thôn Makihara

Trường mẫu giáo Yoita

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ  Yoita "Nijinoko Hiroba"

Cơ sở phúc lợi Shionoriso ■EV

199

200

201

204

205

△

△

○

○

○

Nhà thể thao Washima

Chi nhánh trụ sở hành chính Washima ■EV
Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Washima "Waku Waku" ■EV

Trường trung học cơ sở Hokushin

< khu vực Teradomari >

< khu vực Kawaguchi >

< khu vực Mishima >

< khu vực Yoita >

< khu vực Washima >

No No

No No

No No

No No

No No

169

170

171○

○

○Nhà thể thao Koshiji

Nhà trẻ Raikoji

Trung tâm phúc lợi tổng hợp Koshiji ■EV

< khu vực Koshiji >
No No

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Shinano và sông Uono

91

92

93

94

95

96

98

99

100

101

102

103

104

107

108

109

110

111

114

115

116

117

118

119

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

135

136

137

255

○

○

△

△

△

△

○

○

○

○

○

○

▲

△

△

△

△

▲

△

△

△

△

△

△

▲

○

○

○

△

△

△

○

○

○

△

○

○

○

★

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Suyoshi

Nhà trẻ Suyoshi

Trường trung học phổ thông Chuetsu

Trung tâm người cao tuổi Fusoki ■EV
Trường tiểu học Fusoki ■EV
Trung tâm cộng đồng Fusoki

Trường tiểu học Urase

Nhà trẻ Yamamoto

Trung tâm cộng đồng Yamamoto

Trường trung học cơ sở Yamamoto

Trường tiểu học Katsura

Nhà trẻ Katsura

Trường tiểu học Shingumi

Trường trung học cơ sở Tsutsumioka ■EV
Trường tiểu học Kurojo

Trung tâm cộng đồng Kurojo ■EV

Trường tiểu học Shimokawa Nishi

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Kamikawa Nishi

Trường tiểu học Kamikawa Nishi ■EV

Trường trung học cơ sở Koyo

Trung tâm người cao tuổi Makiyama ■EV
Đại học thiết kế Nagaoka ■EV
Trường tiểu học Fukuto

Trường trung học phổ thông Nagaoka Koryo

Trung tâm Nagaoka Long Life

　　　　　　　　　　　　   ■EV
Nhà trẻ Kaminozoki

Trường tiểu học Higoshi ■EV
Trung tâm cộng đồng Higoshi ■EV
Nhà thể thao Shinsan thành phố Nagaoka 

Đại học khoa học kỹ thuật Nagaoka

Trường tiểu học Fukasawa

Trung tâm cộng đồng Shinsai ■EV
Trường tiểu học Saizu

Trường tiểu học Sekihara

Trung tâm cộng đồng Sekihara ■EV
Trường trung học cơ sở Sekihara

Saiwai Plaza

< khu vực Nagaoka >
No No

146

147

148

149

150

151

152

155

157

159

△

△

○

○

△

▲

▲

△

△

▲

Nhà trẻ Nakanoshima

Trung tâm cộng đồng Nakanoshima

Trung tâm văn hóa Nakanoshima ■EV
Nhà thể thao Nakanoshima ■EV
Trường tiểu học Nakanoshima Chuo ■EV

Trường trung học cơ sở Nakanoshima

Trường tiểu học Kamidori

San Parco Nakanoshima ■EV
Nhà thể thao Nakanoshima Kita

Trường tiểu học Shinjo

< khu vực Nakanoshima >

164

165

166

166

167

168

○

△

○

○

○

○

Trung tâm luyện tập thể thao Ishizu

Trường tiểu học Koshiji ■EV
Nhà trẻ Koshiji

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Koshiji "Nobi Nobi"

Nhà thể thao Ura

Trường trung học cơ sở Koshiji

< khu vực Koshiji >

No No

No No

Trung tâm giao lưu khu vực Washima,
Trạm dừng chân Ryokan no Sato

Cơ sở xử lý nước thải Nagaoka, khu vực xử lý
Nagaoka, lưu vực hạ lưu sông Shinano

Hỗ trợ toàn diện / Trường trung học
phổ thông hỗ trợ toàn diện

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả
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