








緊急速報　今
避難準備情報発令　対象地域追加
Official Prepare to Evacuate Advisory
こちらは仙台市です。
大雨により土砂災害発生の危険度が高まって
いるため、22時 00 分に青葉区と太白区と泉
区の一部に避難準備情報を発令しました。
避難の準備をしてください。
対象地区と避難所の詳細はテレビ、ラジオ、
仙台市ホームページ、杜の都防災Web、危機
管理室 Twitter でご確認ください。
（仙台市）

Các loại thông tin khẩn cấp 

Kiểm tra thông tin thời tiết trên TV.

"Hướng dẫn chuẩn bị sơ tán" được 
phát hành vào đợt mưa lớn tháng 9 

năm 2015.

Sơ tán lánh nạn
Tùy thuộc mức độ nguy hiểm của thiên tai, bạn có thể gặp nguy hiểm nếu ở trong nhà. Hãy đi sơ tán tới nơi an toàn 
nếu cảm thấy nhà mình không an toàn.

Các loại thiên tai thường gặp
Nhật Bản là đất nước gánh chịu nhiều thiên tai. Mỗi mùa sẽ xảy ra từng loại thiên tai khác nhau. 

Sông thường chảy siết hơn và 
xảy ra lở đất khi có mưa lớn. 
Nước chảy từ các con sông sẽ 
dẫn tới tình trạng lụt lội, đặc 
biệt đối với các tòa nhà ở 
vùng đất thấp. Tuy nhiên, mưa 
lớn sẽ được dự báo trước. 

Mưa to gió lớn có thể dẫn 
tới đổ nhà và mất điện nước 
g a .  C h ú n g  t a  c ó  t h ể  b ị  
thương bởi những vật dụng 
bị thổi bay trong gió. Giông 
bão cũng có thể được dự báo 
trước. 

Tuyết rơi dày có thể làm hư 
hỏng nhà cửa, đồng thời 
gây ảnh hưởng tới  giao 
thông và cơ sở hạ tầng.  
Tuyết rơi dày cũng có thể 
được báo trước.

Mặt đất rung mạnh. Các tòa 
nhà và đường xá có thể bị hư 
hại, nguồn điện nước ga có 
thể bị cắt. Sóng thần có thể 
xảy ra tiếp sau động đất. 
Động đất và sóng thần khó 
được dự báo trước.

Tiếp nhận thông tin về thiên tai
Để bảo vệ bản thân khỏi các thiên tai, điều quan trọng là tiếp nhận 
đủ thông tin. 
Chúng ta cần
・Kiểm tra thông tin về thời tiết hàng ngày trên TV hoặc Internet.
・Chú ý sông, suối hay bất cứ nơi nào nguy hiểm gần nhà bạn.
Trước khi thiên tai xảy ra
 ・Chú ý các dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lụt lội và lở đất trên TV và  
    Internet.
・Kiểm tra điện thoại để cập nhật các thông tin khẩn cấp và chuẩn bị sẵn 
    sàng đi sơ tán.

Trung tâm sơ tán Trường tiểu học và trường trung học cơ sở thường là trung tâm sơ tán lánh nạn. 
Bất cứ ai cũng có thể lánh nạn ở đây.
Con đường đi sơ tán lánh nạn   Trong trường hợp xảy ra lụt lội và lở đất, các con đường có thể bị phong tỏa.
Vì vậy bạn nên kiểm tra trước tuyến đường và các địa điểm có thể bị nguy hiểm. 
Trong nhiều trường hợp, sơ tán không phải là biện pháp an toàn nhất.
Khi xảy ra giông bão và mưa lớn, bạn có thể gặp nguy hiểm nếu bạn chạy ra ngoài. 
Vì vậy, bạn nên cân nhắc trước khi đi lánh nạn. Nếu lụt lội xảy ra, bạn nên lánh nạn 
ở nơi có địa thế cao hoặc nơi nào đó an toàn phía trong các tòa nhà. 

Lời khuyên này được đưa ra 
sau khi có dự báo về thiên 
tai và yêu cầu người dân 
chuẩn bị đi sơ tán. Người 
già và người tàn tật cũng nên 
chú ý thông báo về sơ tán. 

Bạn sẽ nhận được khuyến 
cáo này khi tình hình trở 
nên cấp thiết. Vì vậy, hãy 
sẵn sàng đi sơ tán tùy vào 
tình hình thiên tai tại nơi 
bạn sinh sống. 

Yêu cầu sơ tán ngay 
lập tức. Thiên tai 
xảy ra có thể ảnh 
hưởng trực tiếp tới 
an toàn tính mạng 
của bạn.

Chuẩn bị đối phó với thiên tai Tiếng việt

Mưa lớn
(Tháng 6 – Tháng 9)

Giông bão
(Tháng 7 – Tháng 10)

Tuyết rơi dày
(Tháng 12 – Tháng 3)

Động đất và sóng thần
(Cả năm)

Lời khuyên chuẩn 
bị sơ tán

Khuyến cáo 
đi sơ tán

Yêu cầu 
sơ tán






