
Ghi chú phòng ngừa thảm họa của gia đình

Xác nhận an toàn khi xảy ra thảm họa

Sử dụng Tổng đài nhắn tin chuyên 
dùng khi có thảm họa “171”

Sử dụng chức năng “Bảng nhắn tin chuyên dùng khi có thảm 
họa” của điện thoại di động hoặc điện thoại thông minh

Để lại tin nhắn
 (ghi âm)

Nhập số điện thoại của người 
mình muốn nghe lời nhắn

（×××）×××-××××

Nhấn phím “1”

Nhấn phím “1” Nhấn phím “1”

Nhấn phím “9”

“Ghi âm” 
(trong 30 giây) Bắt đầu phát lời nhắn đã ghi âm

Nhấn phím “2”

●Bạn có thể sử dụng thử “Tổng đài nhắn tin chuyên dùng khi có thảm họa 171” và “Bảng nhắn tin chuyên dùng khi có thảm 
họa” trong ngày 1 và 15 hàng tháng, Tuần lễ phòng ngừa thảm họa (từ ngày 30/8 đến 5/9), Tuần lễ phòng ngừa thảm họa 
và các hoạt động tình nguyện (từ ngày 15/1 đến 21/1).

Trong vụ thảm họa động đất và sóng thần Tohoku, người ta nhận thấy việc liên lạc qua mail và e-mail của điện thoại di động dễ 
dàng kết nối hơn là qua cuộc gọi thoại. Bạn có thể sử dụng SNS (Dịch vụ mạng xã hội) như Line, Facebook, Twitter, v.v... để xác 
nhận an toàn, vì vậy thói quen sử dụng thường xuyên các ứng dụng này với người thân và bạn bè sẽ có ích trong các trường hợp 
như vậy.

Hãy điền sẵn.

 Hỏa hoạn, cấp cứu: Số 119 Tổng đài nhắn tin chuyên dùng                                   
khi có thảm họa: Số 171 Cảnh sát: Số 110Thông tin liên lạc khi khẩn cấp

Khi xảy ra thảm họa, điều bạn lo lắng nhất chính là sự an toàn của gia đình và bạn bè. Ngay sau khi xảy ra thảm họa, điện thoại, v.v... sẽ rất 

khó kết nối. Hãy ghi nhớ các cách liên lạc với gia đình và bạn bè, xác định phương thức liên lạc cụ thể.

Có thể sử dụng khi cuộc gọi đến khu vực bị thảm họa gặp tình trạng khó kết 
nối do thảm họa như động đất, v.v...

Nếu xảy ra thảm họa như động đất, v.v..., “Bảng nhắn tin chuyên dùng khi có 
thảm họa" sẽ được mở trên cổng thông tin điện tử của các công ty điện thoại 
di động.

Gọi “171” Truy cập vào “Bảng nhắn tin chuyên dùng khi có thảm họa của menu 
chính thức hoặc ứng dụng chuyên dụng”

Để lại tin nhắn
(nhập vào)

Đọc tin nhắn
(xác nhận)

Chọn “Tìm kiếm”
 trên màn hình này

Chọn mục muốn truyền tin
(Có thể ghi lời bạn muốn nhắn gửi)

Chọn “Nhập vào”

Chọn “Nhập vào” 
trên màn hình này

Hoàn tất việc nhập tin nhắn Kết quả tìm kiếm tin nhắn sẽ 
hiển thị

Chọn “Xác nhận”

Thông tin liên lạc của người quen

Nơi liên lạc Điện thoại Địa chỉ

Thông tin liên lạc khi khẩn cấp của gia đình và người thân

Nơi liên lạc Điện thoại (nơi làm việc, trường học) Địa chỉ Ghi chú

Trang bị cho bản thân, đánh bại thảm họa!

Sách hướng dẫn phòng ngừa
 thảm họa thành phố Obu

Ghi chú: quan hệ với gia đình, v.v...

Nghe tin nhắn
 (phát tin nhắn đã ghi âm)

Nhập số điện thoại di động của 
người bạn muốn xác nhận an toàn

（×××）×××-××××

Nhập số điện thoại nhà 
riêng hoặc di động, v.v...

（×××）×××-××××

Nơi liên lạc Điện thoại Nơi liên lạc Điện thoại

Hãy điền vào các cột nhập để hoàn thành sách 

hướng dẫn phòng ngừa thảm họa của riêng mình!
Sách hướng dẫn này sử dụng loại mực in làm từ dầu thực vật và
được in trên loại.

Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức © Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Tokyo

（Tiếng Việt ：ベトナム語）


