Como preparação para as catástrofes, forneceremos aos envolvidos a

Lista de Pessoas que Necessitam de Apoio
nas Operações de Evacuação
Com o intuito de ajudar mais pessoas na ocasião de catástrofes, o município ampliou a abrangência da
Lista de Pessoas que Necessitam de Apoio nas Operações de Evacuação e, a partir de abril de 2019,
irá fornecer essa lista aos envolvidos com o apoio de evacuação (Organizações de Prevenção contra
Catástrofes, Comissão de Assistência Social, Polícia, Corpo de Bombeiros).
① Pessoas abrangidas pela lista: ※Consulte os pormenores no verso.
・Pessoas com Necessidade de Cuidados Especiais, categoria 3, 4 ou 5 (Youkaigo Nintei 3～5).
・Pessoas com Caderneta de Pessoa com Deficiência Física (Shintai Shougaisha Techou) ou equivalente.
※ No caso das pessoas abrangidas, os nomes serão publicados na lista de forma automática. Porém, o
nome não será publicado caso a pessoa solicite. (Entretanto, na ocasião de uma catástrofe, essa pessoa
terá o nome publicado na lista que será fornecida.)
② Pessoas que desejarem o apoio:
As pessoas que solicitarem poderão ter seus nomes publicados na lista. Se você deseja receber apoio de
evacuação na ocasião de uma catástrofe, faça a solicitação.

Mecanismo
・Se a pessoa consentir, não precisa fazer nenhum procedimento.

① ・Se a pessoa quiser recusar, precisa entregar a “Declaração de
Recusa” (Kyohi Todokedesho / 拒否届出書).

②

・Se a pessoa quiser receber o apoio, precisa entregar a
“Solicitação” (Shinseisho / 申請書).

Pessoa que
necessita de
apoio de
evacuação

Prefeitura

（lista sem as pessoas que recusaram)

Pessoas envolvidas com o apoio de evacuação

Às pessoas que necessitam
de apoio de evacuação

Organizações de Prevenção contra Catástrofes, Comissão
de Assistência Social, Polícia, Corpo de Bombeiros, etc..

Este sistema tem o propósito de diminuir o número de vítimas na ocasião de uma catástrofe por meio da ajuda mútua
entre as pessoas da comunidade. Quanto maior o número de pessoas que você conhece, maior a probabilidade de
alguém verificar seu estado e você receber apoio para resguardar sua integridade física.
Porém, mesmo fornecendo as informações aos envolvidos com o apoio de evacuação, o apoio pode ser inviabilizado
pelas condições da catástrofe.
Para que cada cidadão consiga proteger-se na ocasião de uma catástrofe, é preciso que cada um esteja preparado e
que desde já tenha boa comunicação com a vizinhança.
Recomendamos às pessoas que ainda não estão inscritas na Associação de Moradores que façam a inscrição.

Pessoas abrangidas pela lista (pessoas que necessitam de apoio nas operações de evacuação)

Tipo da deficiência

Grau da deficiência

Deficiência visual
Deficiência auditiva

Grau 2

Membros superiores

Grau 1 ou Grau 2

Membros inferiores
Tronco
Funções dos
Funções motoras prejudicadas por
membros superiores
lesões cerebrais não progressivas da
Funções motoras
primeira infância.

Grau 1 ou Grau 2
Grau 1, Grau 2 ou Grau 3
Grau 1 ou Grau 2
Grau 1, Grau 2 ou Grau 3

④ Pessoas com Caderneta de Assistência Médica e Educacional (Ryouiku Techou), categoria A.
⑤ Pessoas com Caderneta de Saúde Psicológica e Assistência Social (Seishin Hoken Fukushi
Techou), grau 1.
⑥ Pessoas que desejam receber apoio, mas não se enquadram nos itens de ① a ➄ acima.
Exemplos: pessoas com demência, pessoas com transtorno do desenvolvimento, estrangeiros,
pacientes de doenças graves, etc..

É necessário fazer a
solicitação

Parte do
corpo com
deficiência

Grau 1 ou Grau 2

Publicação (inclusão)
automática na lista

① Pessoas com Necessidade de Cuidados Especiais, categoria 3, 4 ou 5 (Youkaigo Nintei 3～5).
② Pessoas com Necessidade de Cuidados Especias, categoria 1 ou 2 (Youkaigo Nintei 1～2) que:
A) Tenham 65 anos ou mais e integrem sozinhas seus núcleos familiares (setai).
B) Integrem núcleos familiares (setai) compostos por apenas idosos de 75 anos ou mais.
③ Pessoas com Caderneta de Pessoa com Deficiência Física (Shintai Shougaisha Techou) (graus 1,
2 ou 3, conforme o tipo) ※Consulte a tabela abaixo.

Destinos das informações da lista (pessoas envolvidas com o apoio de evacuação）
○ Organizações de Prevenção contra Catástrofes
○ Comissão de Assistência Social
○ Delegacia de Polícia de Tokai
○ Sede do Corpo de Bombeiros de Obu
○ Outras pessoas que o Prefeito reconhecer como envolvidas.

Informações da lista
○ Nome
○ Data de nascimento
○ Sexo
○ Endereço
○ Telefone
○ Motivo de necessitar do apoio de evacuação (grau da necessidade de cuidados especiais, parte do corpo
deficiente, etc.)
○ Outros itens necessários.
※ A lista será elaborada com as informações que a Prefeitura já possui.
※ Os dados pessoais serão devidamente guardados e não serão utilizados para outros fins além do apoio de
evacuação.
※ As pessoas que não consentirem com a publicação de suas informações na lista que será fornecida aos
envolvidos com o apoio de evacuação devem entregar a “Declaração de Recusa” (Kyohi Todokedesho/ 拒否
届出書).
※ Na ocasião de uma catástrofe, mesmo as pessoas que não consentiram terão suas informações fornecidas
aos envolvidos.

Informações
Setor de Assistência Social (Divisão de Assistência Social Local da Prefeitura de Obu)
〒474-8701 Obu-shi, Chuo-cho 5-70
Telefone: 0562-45-6228
FAX: 0562-47-3150

e-mail: fukushi@city.obu.lg.jp

