
Na cidade de Obu, há 10 grupos voluntários de prevenção de desastres em cada associação de bairro, além de outras organizações. Essas 

organizações estão engajadas nas atividades de conscientização e propagação de conhecimentos de prevenção de desastres, realizações de 

treinamentos de prevenção de desastres, inspeções de segurança e prevenção de desastres, reserva de equipamentos de prevenção de 

desastres, entre outras. E no caso de um eventual desastre, instalam e operam os abrigos de emergência de acordo com o plano de prevenção, 

bem como fornecem orientações de evacuação aos moradores, e realizam atividades de socorro e de extinção de focos de incêndio, etc.

Participe das organizações voluntárias de 
prevenção de desastres
Em particular, quando ocorre um grande desastre, é indispensável a “ajuda mútua” onde todos 
cooperam. Inscreva-se na associação de bairro e participe ativamente nas atividades voluntárias de 
prevenção de desastres junto com as pessoas do bairro.

Organizações voluntárias de prevenção de desastres da cidade de Obu
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“Pessoas necessitadas” são aquelas que, no momento ou na iminência de um desastre, não podem garantir sua própria 

segurança sem algum tipo de ajuda.

Por uma cidade que respeita as 
pessoas necessitadas
As pessoas que necessitam de algum tipo de ajuda (pessoas necessitadas) são susceptíveis de sofrer 
grandes danos devido a desastres repentinos. Cooperemos e apoiemos com a região. 

Quem são as pessoas necessitadas

Atividades em desastres

●Instalação e administração dos abrigos de emergência
Instalação de abrigos de emergência, orientação de evacuação, 
veri�cação de paradeiror, transporte e distribuição de alimentos e 
mercadorias, controle sanitário dentro das instalações, etc.

●Coleta e transmissão de informações
Transmitir aos moradores as informações corretas sobre os 
desastres obtidas em contato com os governos locais e dar 
informes da situação.  

●Atividades de extinção de focos de incêndio
Atividades de extinção de focos de incêndio que incluem as 
atividades de prevenção de incêndios, asseguramento de extintores 
e a utilização de água contra incêndios, brigada de baldes (�las de 
pessoas que revezam baldes de 
água para apagar o fogo), etc.

●Atividades de resgate 
e socorro

Incluem o resgate de pessoas 
soterradas sob os escombros 
das casas desmoronadas, o 
serviço de primeiros socorros e 
transporte de pessoas feridas, 
etc.

Prevenção de desastres na comunidade local Prevenção de desastres na comunidade local

Atividades cotidianas

●Propagação de 
conhecimentos de 
prevenção de desastres

Confecção de mapas de 
prevenção de desastres, 
realização de cursos e eventos 
de prevenção de desastres, etc. 

●Ronda e revisão de 
prevenção de desastres

Veri�cação dos equipamentos 
do depósito de prevenção de 
desastres e da utilização de água para extinção de fogos, revisão 
dos muros de blocos de cimento, cercas, letreiros, máquinas de 
venda automática, e de outros pontos que ofereçam risco.

●Manutenção dos equipamentos de prevenção de desastres
Controle de capacetes, extintores, macas, martelos e outros 
equipamentos e materiais de prevenção de desastres. 

●Realização de treinamentos de prevenção de desastres
Instalação e administração de abrigos de emergência, realização 
de vários treinamentos, como: treinamentos de evacuação, 
orientação de evacuação, extinção de focos de incêndio, primeiros 
socorros, distribuição (preparação) de alimentos, etc. 

Por que as organizações voluntárias de prevenção de desastres são necessárias?

No cotidiano Num eventual desastre

●Participar juntos nos treinamentos de prevenção de 
desastres 

Poderá saber quem são as pessoas 
que necessitam de ajuda na 
evacuação. 

●Inspecionar o ambiente 
para prevenir os desastres

Procuremos criar um ambiente compatível para as pessoas 
necessitadas, tais como: con�rmar se existem bicicletas 
abandonadas ou outros empecilhos, veri�car maneiras de 
transmitir os alertas às pessoas com de�ciência auditiva e/ou 
visual, maneiras de transmitir a evacuação, etc.

●Manter uma comunicação ativa no dia-a-dia
Mantenhamos uma comunicação com as pessoas necessitadas no 
dia-a-dia para que as atividades de ajuda num desastre sejam 
realizadas sem problemas.

●Guiá-las em cooperação com todos
Mantenhamos um círculo de 
amizade entre a pessoa 
necessitada e um grupo de 
moradores 

●Ajudar para uma 
evacuação segura

Por exemplo, ande junto com uma pessoa que tenha de�ciência 
visual, explicando-lhes sobre as escadas e outros obstáculos. 
Transmita informações corretas às pessoas com de�ciência 
auditiva por meio de linguagem de sinais, gestos, escrita, etc.

●Demonstrar acolhimento nas di�culdades
Numa emergência, demonstre acolhimento, tratando 
compassivamente as pessoas necessitadas e as que estão numa 
situação difícil. 

As principais pessoas necessitadas 

●Pessoas idosas (pessoas idosas que vivem sozinhas, família somente de 
pessoas idosas, etc.)    ●Pessoas que necessitam de cuidados de 
enfermagem   ●Pessoas de�cientes (de�cientes físicos, intelectuais, 
mentais, etc.)   ●Pessoas com doenças graves, pessoas machucadas   
●Bebês, mulheres grávidas   ●Pessoas estrangeiras, etc.

Prevenção de 
desastres Coloque a marca de

checagem

Registro das pessoas que necessitam de 
ajuda na evacuação

Con�rmei que estou registrado

“Registro de pessoas que necessitam 
de ajuda na evacuação” da cidade

Especialmente em desastres de grande escala, incêndios e danos de 
soterramento ocorrem simultaneamente em vários lugares da cidade. No 
entanto, a conexão dos telefones e dos correios eletrônicos �ca difícil e as 
estradas �cam impedidas, e a polícia e os bombeiros não podem ir a todos os 
lugares. Para tais casos, as organizações voluntárias de prevenção de desastres 
atuam para minimizar os danos da área, em cooperação com todos os 
moradores 
Você pode proteger sua cidade, participe ativamente das atividades voluntárias 
de prevenção de desastres e juntos construamos uma “cidade resiliente”. 

As pessoas que necessitam de ajuda na evacuação são aquelas que não podem buscar 
refúgio por conta própria num eventual desastre. Na nossa cidade, confeccionamos um 
“Registro de pessoas que necessitam de ajuda na evacuação” que incluem as pessoas idosas, as pessoas de�cientes e outras, e entregamos às 
organizações voluntárias de prevenção de desastres e aos comissários civis para permitir uma rápida evacuação num desastre. Pedimos às 
pessoas que necessitam de ajuda que veri�que se seu nome está registrado. 

* Em caso de dúvida, entre em contato com o Departamento de Bem-estar Regional
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