
Asseguramento de segurança em lugares cobertos Tenha cuidado com os lugares inundados

Momento de refugiar-se de um desastre
No caso de tufão, inundação ou outro desastre, se for perigoso �car em casa, é necessário manter a 
calma e evacuar a casa rapidamente. Neste momento, é importante que todos cooperem, chamando 
as pessoas idosas que vivam sozinhas e outras pessoas que precisam de ajuda na vizinhança. 

3 tipos de alertas para evacuação

Saiba tomar a decisão de buscar refúgio, e se refugie assim que sinta um perigo

Evacuação fora de casa e asseguramento da segurança em lugares cobertos

18 19

Quando haja perigos que requei-
ram a recomendação de evac-
uação e de ordem de evacuação 
(urgente).

Quando a evacuação se torna necessária devido a um desastre iminente, é anunciado um alerta de evacuação. São 3 tipos de 
alertas que são anunciados de acordo com a gravidade da situação, sendo requerida a evacuação de acordo com o tipo de 
alerta. Uma recomendação ou uma ordem inesperada de evacuação podem ser anunciadas. 

Recomendação de
evacuação

Preparação para evacuação / 
Recomendação de evacuação
Início de evacuação de 
pessoas idosas, etc. 

Ordem de evacuação
 (urgente)

Quando haja perigo de danos 
causados por um desastre e 
em situações em que aumen-
tam o perigo de causar danos 
às pessoas.

Quando o perigo de ocorrer um 
desastre se intensi�ca, e au-
menta consideravelmente o 
perigo de causar danos às 
pessoas.

As outras pessoas devem 
começar a se preparar para a 
evacuação, entrando em 
contato com a família e prepa-
rando os artigos necessários. 

A evacuação é iniciada para as 
pessoas que necessitam de 
cuidados, como as pessoas 
idosas que demoram na 
evacuação e para as pessoas 
que as ajudam.

Evacue rapidamente. As pessoas que ainda não evac-
uaram, devem buscar abrigo 
imediatamente. 

Nos últimos anos, tem havido muitos casos de pessoas que sofrem os danos de tufões e fortes chuvas, por se demorarem em 
buscar abrigo. Particularmente, nas chuvas torrenciais concentradas inesperadas, como a informação sobre a evacuação não 
chega a tempo, é necessário que, ao sentir um perigo, tome a decisão por conta própria e busque abrigo. Nos tufões e 
inundações, como se pode obter as informações meteorológicas antecipadamente, é importante que obtenha as informações 
corretas e se refugie o quanto antes.

Numa situação de perigo, pense primeiro em garantir sua segurança, ao invés de evacuar a casa. Quando um perigo é 
iminente, ir ao abrigo de emergência designado (evacuação fora de casa) não é a única opção, às vezes é necessário 
deslocar-se para um lugar ainda mais seguro, como um prédio seguro próximo ou um outro dentro da casa (assegurar a 
segurança em lugares cobertos).

Refugie-se o quanto antes na casa 
de familiares e conhecidos que 
estejam em lugar seguro

Refugie-se nos centros comunitários 
e no salão comunitário de Ishigase 
instalados pela cidade.

Quando a evacuação seja perigosa, 
assegure um lugar seguro em 
lugares cobertos

Prioridade Prioridade Prioridade1

1 2 3

2 3

●Quando não possa conferir os lugares de 
perigo na rota de evacuação por estar 
escuro ou por estar chovendo muito.

●A inundação está acima dos joelhos 
(mais de 50 cm)

●A inundação é de uns 20 cm, mas o �uxo 
da água é rápido.

●A inundação é de uns 10 cm, mas há 
risco de cair porque as posições dos 
canais de água não estão visíveis. 

Evacuação fora de casa
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Evacuação vertical

Por exemplo
Nos seguintes casos:

É perigoso sair de casa. Abrigue-se temporariamente 
no segundo andar da sua casa ou de um edifício perto, 
e espere socorro. 

Nos lugares inundados, use um bastão para veri�car 
onde anda, e tenha cuidado com os obstáculos, valas, 
canais de água, etc. 
Quando considere perigoso, não se sinta obrigado a 
sair de casa.

●Use bastões e cobertor
Prepare 2 bastões �rmes e um cobertor. Coloque o bastão na posição 
de um terço do cobertor aberto, e dobre o cobertor de maneira a 
embrulhar este bastão. Coloque o outro bastão na extremidade do 
cobertor dobrado, e dobre o restante do cobertor de maneira a 
embrulhar este bastão. 

●Use bastões e roupas 
Necessita de apenas 2 bastões (varais de 
roupa, cano de ferro, etc.) e jaquetas 
resistentes (agasalhos, etc.). Basta 
amarrá-las nos bastões.

Aprenda “como fazer uma maca simples”
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Deixe uma margem su�ciente

Na cidade de Obu, quando é anunciado um alerta, os centros comunitários e o salão comunitário de Ishigase se tornam 
sucursais de prevenção de desastres, e os moradores podem se refugiar nestes locais voluntariamente. 
Os abrigos de emergência por cada sucursal de prevenção de desastres estão indicados na página 14. 

Se sua vida corre perigo caso saia de casa, abrigue-se num 

local seguro próximo, ou num lugar mais seguro dentro de 

sua casa.

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

apa de Prevenção de Desastres
M

edidas contra terrem
otos

Medidas contra danos causados por ventos e inundações


