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●Khi có cảnh báo động đất khẩn cấp, hoặc xảy ra rung lắc mạnh, trước 
tiên hãy đặt an toàn của bản thân lên trên hết để hành động. 

●Hãy trốn dưới gầm bàn chắc chắn hay nơi đồ vật “không rơi xuống”, 
“không đổ ngã”, “không di chuyển” cho đến khi thấy tình trạng rung lắc 
dừng lại.

Chúng ta cần làm gì khi xảy ra động đất?
Khi xảy ra một trận động đất lớn, quyết định trong giây lát là điều rất quan trọng. Hãy 
ghi nhớ các hành động cơ bản để hành động “bình tĩnh, không hốt hoảng” khi khẩn cấp.

Đầu tiên hãy đảm bảo an toàn của bản thân

Cảnh báo động đất khẩn cấp là gì?
Cảnh báo động đất khẩn cấp là thông tin được thông báo ngay trước khi xảy ra rung lắc mạnh từ tâm 
chấn của trận động đất. Khi cường độ động đất mạnh nhất được dự báo là từ cấp 5- trở xuống, thông tin 
sẽ được thông báo trên tivi hoặc radio, v.v... Thời gian từ khi cảnh báo động đất khẩn cấp cho đến lúc xảy 
ra rung lắc chỉ trong khoảng từ vài giây đến vài chục giây. Hãy hành động để bảo vệ an toàn của bản thân 
là trên hết.
Ngoài ra, động đất có tâm chấn gần như động đất trong đất liền, v.v... sẽ không thể thông báo kịp thời.

Hành động “khi xảy ra động đất”

Hành động “ngay sau khi động đất xảy ra”

●Nếu đang sử dụng bếp, đừng hoảng 
loạn và tắt bếp sau khi ngừng rung 
chấn.

●Nếu hỏa hoạn xảy ra, hãy dập lửa. Tuy 
nhiên, đừng cố gắng quá sức mà hãy gọi 
đến số 119 hoặc nhờ mọi người xung 
quanh giúp đỡ.

●Chú ý các đồ gia dụng bị rơi đổ, kính vỡ, 
v.v... trong nhà

●Không được lao ra ngoài vì các mảnh 
ngói, kính cửa sổ, bảng hiệu có thể rơi 
xuống.

Hành động trong khi hoảng loạn sẽ làm bạn bị thươngKiểm tra nguồn lửa và dập lửa ngay từ đầu

●Sau khi xác nhận đã ngừng rung lắc, hãy 
mở cửa và cửa sổ, đảm bảo lối thoát để 
có thể sơ tán bất cứ lúc nào.

●Nếu nhà của bạn có nguy bị đổ sập, xảy 
ra cháy lớn ở gần đó, hãy sơ tán đến nơi 
thoáng đãng hoặc nơi lánh nạn, v.v...

Đảm bảo lối thoát Sơ tán tùy theo tình hình

Sơ tán tùy theo tình hình
～ Hãy quyết định sơ tán sau khi xảy ra động đất tùy theo tình hình ～
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Hành động “sau khi ngừng rung lắc”

●Thu thập thông tin chính xác từ các 
nguồn đáng tin cậy như radio, tivi, tòa 
thị chính, sở cứu hỏa, cảnh sát, v.v...

●Đừng để những tin vịt và tin đồn thổi 
làm tăng lên sự hoang mang của bạn khi 
xảy ra thảm họa.

●Sau k hi  xác  nhận an toàn của nhà 
mình, hãy xác nhận an toàn của hàng 
xóm.

●Chủ động kêu gọi, nhất là những gia 
đình có người cần được quan tâm đặc 
biệt  như hộ gia đ ình có người  cao 
tuổi, v.v...

Thu thập thông tin chính xác Xác nhận an toàn của hàng xóm

●Mọi người hãy hợp tác để giải cứu và cứu 
hộ nếu có người bị đè dưới những ngôi 
nhà đổ sập hoặc đồ gia dụng ngã đổ.

●Hợp tác an toàn và hiệu quả theo chỉ đạo 
của tòa thị chính và tổ chức phòng ngừa 
thảm họa tự nguyện. 

●Khi cần sơ tán để phòng tránh các thảm 
họa thứ cấp như hỏa hoạn, v.v..., hãy sơ 
tán sau khi ngắt cầu dao điện và đóng 
van ga.

Hợp tác trong hoạt động cứu hộ Xác nhận an toàn trước khi sơ tán

Lánh nạn ở nhà nếu nhà 
bạn an toàn

Di chuyển đến nơi lánh nạn nếu nhà 
bạn không an toàn

Nếu nhà bạn bị hư hỏng nặng, không thể ở 
được, hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn đã 
chỉ định hoặc nơi lánh nạn.

Hãy xác nhận an toàn 
của ngôi nhà

Hãy ghi lại các nơi lánh nạn gần 
nhà bạn.

Bạn đã chuẩn bị các vật phẩm dự trữ chưa?

Nếu nhà bạn không bị hư 
hỏng và gần đó không có 
nguy cơ xảy ra hỏa hoạn 
thì bạn không cần phải đi 
đến nơi lánh nạn.

Hãy đợi dưới gầm bàn 
cho đến khi ngừng

 rung lắc

Di chuyển đến nơi thoáng 
đãng không có vật rơi từ 

trên cao xuống

Hãy sơ tán đến nơi an 
toàn như công viên hoặc 
nơi  thoáng đãng gần 
nhà bạn, không giới hạn 
các địa điểm sơ tán đã 
chỉ định.

Hãy ghi lại các công viên hoặc nơi 
thoáng đãng gần nhà bạn

Hãy ghi lại các khu vực rộng để lánh nạn khi 
xảy ra động đất và hỏa hoạn gần nhà bạn.

Cách ứng phó với động đất
Cách ứng phó với động đất

Ứng phó khi xảy ra bão hay lũ lụt
Phòng ngừa thảm họa trong khu vực

Bản đồ dự báo thiệt hại do lũ lụt
Bản đồ phòng ngừa thảm

 họa


