
Se ocorrer um terremoto em lugares como estes?
Os terremotos nem sempre acontecem quando está em casa. Conheça as precauções para 
proteger sua vida, caso haja um forte tremor, independentemente de onde esteja neste momento.

Se estiver nestes lugares, o que fazer?

●Tenha cuidado com a queda dos produtos e das prateleiras, 
bem como com os cacos de vidro. Aproxime-se de um pilar ou 
uma parede, e proteja a cabeça com uma bolsa ou outro objeto 
disponível. 

●Caso se dirija à saída às pressas, poderá entrar pânico e ser 
muito perigoso. Aja de acordo com as instruções do 
funcionário da loja. 

Num supermercado ou loja de conveniência

●Proteja a cabeça com a bolsa ou outro objeto à mão, e vá para 
uma praça. 

●Se estiver num centro comercial, tenha cuidado com os vidros, 
letreiros e outros objetos que podem cair, como as máquinas 
automáticas de venda (Jidohanbaiki). Se estiver numa área 
residencial, afaste-se dos muros de blocos, etc.

●As pontes se rompem com facilidade, por isso assim que os 
tremores cessem, procure buscar um abrigo em outro lugar. 

Na rua

●Prepare-se para uma freada de emergência e segure 
�rmemente a argola ou o corrimão.

●Proteja a cabeça com a bolsa ou outro objeto à mão dos 
objetos que estão no bagageiro que podem cair.

●Não desça arbitrariamente do vagão. Siga as instruções do 
funcionário. 

Dentro de trem, ônibus, etc.

●A frenagem repentina pode provocar um acidente. Diminua a 
velocidade aos poucos, e estacione o carro do lado esquerdo 
da estrada e desligue o motor. 

●Não saia do carro até os tremores cessarem, e ouças as 
informações por meio de rádio, etc.

●Para mover o carro em caso de emergência, tenha cuidado para 
não atrapalhar as ambulâncias. 

●Quando for se afastar do carro, leve os objetos de valor como o 
certi�cado de inspeção do carro, e deixe a chave o carro no 
contato e não tranque as portas. 

Dirigindo um carro

●Se estiver próximo à praia ou rio, fuja imediatamente a um 
lugar alto e busque abrigo num prédio alto, num lugar de 
abrigo designado, etc. 

●Se estiver próximo a uma encosta, afaste-se de lugares com 
perigo de desmoronar.

Na praia, rio, encostas

●Dizem que são relativamente seguras, por isso não saia às 
pressas. Aproxime-se de um pilar grande ou parede e espere o 
tremor cessar.

●São instaladas saídas a cada 60 metros, por isso mesmo que 
não haja iluminação, não entre em pânico e aja com calma.

●Em caso de incêndio, tape o nariz e a boca com um lenço ou 
outro material que está disponível, e caminhe para a superfície 
tateando as paredes com o corpo abaixado. 

●Siga as instruções do professor ou da transmissão da escola.
●Se estiver dentro de uma sala de aula, assim que sinta um 

tremor, esconda-se debaixo da mesa e segure �rmemente os 
pés da mesa.

●Assim que cessem os tremores, afaste-se das estantes de livros 
e das janelas, e vá para um lugar seguro.

Numa zona comercial subterrânea Na escola

12 13

Se estiver ao ar-livre

Prevenção de 
desastres Coloque a marca de

checagem

Se houver um terremoto fora de casa?
É muito perigoso começar a se mover imprudentemente. Aja com calma seguindo os três pontos indicados a seguir.

Dentro de um elevador

Mantenha determinado um meio de 
veri�car o paradeiro da família, além do 
telefone, usando, por exemplo o Canal de 
Recados de Emergência em Casos de 
Desastres “171”. (Consulte o verso da capa)

Veri�que o paradeiro da sua família
Colete informações corretas sobre 
os danos, o retorno ao normal e 
outras informações na empresa 
onde trabalha, na escola ou em 
outra fonte segura.

Colete informações corretas
Ao redor das estações é perigoso 
porque geralmente uma multidão de 
pessoas se aglomera no local. Até 
que retorne os meios de transporte, 
não se aproxime das estações.

Não se aproxime das estações de trem

●Num terremoto, os elevadores param automaticamente no 
andar mais próximo, portanto, desça assim que pare. Se não 
parar automaticamente, pressione os botões de todos os 
andares, e desça no andar que parar.  

●Quando �car preso dentro do elevador, use o botão de 
emergência ou o interfone para buscar contato externo e 
espere o socorro. É perigoso sair do elevador pelo teto ou por 
outros meios forçados.

Medidas contra terremotos

Medidas contra danos causados por ventos e inundações
Prevenção de desastres na comunidade local

Mapa de lugares com perigo de inundação
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