
Hãy chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan đến động đất, sóng thần, bão…
Chúng ta có thể biết được thông qua Tivi hay Internet. 

・Trang web của Đài khí tượng (Có cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Để nắm được các thông tin 

mới nhất liên quan đến bão hay mưa lớn) 

http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html  

・NHK WORLD (Bản tin tiếng Anh của NHK) 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/  

・NHKNEWS WEB-News Web Easy- (Bản tin bằng tiếng Nhật đơn giản) 

http://www3.nhk.or.jp/news/easy/index.html  

Tiếp nhận thông tin khi xảy ra thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp Tiếng Việt
べ と な む ご

 

Tìm hiểu trước các thông tin 

Thông báo được gửi đến điện thoại di động, smartphone 

Cài đặt điện thoại di động, smartphone 

J-ALERT  
(Hệ thống cảnh báo tức thời quốc gia. 

Email cảnh báo được gửi đến điện thoại di 

động. Cảnh báo liên quan đến thảm họa 

thiên nhiên, tên lửa đạn đạo, khủng bố…) 

Ví dụ về thông tin của J-ALERT 

 

 

 

 

 

 

Các loại thông tin sơ tán  
(3 loại thông tin sơ tán được gửi tới điện thoại và ý 

nghĩa) 

1 Chuẩn bị sơ tán・Bắt đầu sơ tán với các đối tượng như người 

cao tuổi 

Tình hình: Các đối tượng cần nhiều thời gian khi sơ tán như người 
cao tuổi, trẻ em…cần bắt đầu sơ tán 

Nguy cơ xảy ra thiên tai ⇒ Có 

Hành động: Bắt đầu chuẩn bị để sơ tán. 
Các đối tượng cần nhiều thời gian bắt 
đầu sơ tán. 

2 Khuyến cáo sơ tán 

Tình hình: Các đối tượng khỏe mạnh 
bình thường cũng cần sơ tán.  

Nguy cơ xảy ra thiên tai ⇒ Cao 

Hành động: Bắt đầu sơ tán. 

3 Chỉ thị sơ tán 

Tình hình: Cần sơ tán ngay lập tức. 

Nguy cơ xảy ra thiên tai ⇒Rất cao 

Hành động: Sơ tán ngay lập tức. Nếu không thể sơ tán được, hãy tự 
bảo vệ bản thân. 

Hầu hết là thông báo bằng tiếng Nhật. Hãy cố gắng nắm bắt nội dung cơ bản. 

「Thông tin chuẩn bị sơ tán」được 
gửi đến điện thoại di động năm 2015  

① Thông tin liên quan đến bắn tên lửa  

② Thông tin tên lửa bay qua  

Một số loại điện thoai di động không tự động nhận được thông báo. Hãy kiểm tra phần cài đặt. 

Với Iphone 
Vào「Cài đặt」⇒「Thông báo」, chọn ON mục「Cảnh báo sớm」dưới cùng màn hình. 

Với các Smartphone dùng hệ điều hành Android 
Khởi động ứng dụng phòng chống thiên tai do các nhà mạng cài đặt sẵn, xác nhận cài đặt. Như ứng 

dụng「Bộ công cụ dùng khi thiên tai」của NTT Docomo, ứng dụng「au – đối phó với thiên tai」của KDDI, ứng 

dụng 「Email cảnh báo sớm」của Softbank. 

※Cần chú ý trường hợp điện thoại, smartphone của hãng nước ngoài hay bản quốc tế (sim free), tùy thuộc vào gói 

dịch vụ có thể không nhận được thông báo. 

http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/index.html

