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thảm họa

Là một cơn bão nhiệt đới kèm theo gió mạnh và mưa lớn, hoặc 
một hai hiện tượng đó, có tốc độ gió mạnh nhất từ khoảng 17m/s 
trở lên, còn gọi là “Bão”. Hãy chú ý thông tin báo bão, chuẩn bị sẵn 
sàng để tránh thiệt hại do bão gây ra.

Mưa to tập trung là một cơn mưa lớn tập trung ở khu vực hẹp trong thời 
gian ngắn, thường xảy ra vào khoảng cuối mùa mưa. Vì mưa đột ngột, giới 
hạn trong một khu vực hẹp nên việc dự báo về trận mưa này tương đối 
khó khăn.

Bão

Mưa to tập trung

Đừng đi ra ngoài khi không cần thiết!
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Những năm gần đây, đã xảy ra một số trường hợp người dân bị thiệt mạng do “mưa lớn 
cục bộ” và “mưa to tập trung” với những cơn mưa lớn ở khu vực hẹp trong thời gian 
ngắn. Những cơn mưa này thường được gọi là “Mưa lớn bất chợt” vì rất khó để dự đoán 
sự xuất hiện của nó. Đặc trưng của thiệt hại do lũ lụt gây ra do mưa lớn bất chợt như là 
“nước sông tràn bờ”, “mực nước dâng cao đột ngột”, “vùng đất thấp bị ngập nước”, v.v...

●Mối nguy hiểm và thiệt hại thường gặp do bão

Hãy chú ý đến mưa lớn bất chợt!

●Bị thương do bảng hiệu, ngói lợp mái, 
mảnh kính vỡ, v.v... bay trúng.
●Mái che nơi để xe bị thổi bay.

●Màng lợp nhà kính bị rách.
●Giàn giáo trong công trường không cố 

định chắc chắn bị đổ ngã, vật liệu bị thổi 
bay.

●Đường dây điện bị đứt, gây mất điện.
●Các phương tiện di chuyển, vận tải như tàu 

điện, máy bay, tàu thuyền, v.v... không thể 
sử dụng.

       Và những điều khác 

Nguy hiểm cận kề!

Hãy kiểm tra những mối nguy hiểm và những gì xảy ra quanh bạn
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Khu mua sắm dưới lòng đất, 
tàu điện ngầm, bãi đỗ xe 
ngầm, v.v... với lối ra vào bị 
hạn chế, có nguy cơ khó 
nhận thấy sự phát sinh của 
thảm họa đang xảy ra 
trên mặt đất.

Các công trình 
ngầm rất nguy 
hiểm!

Khi trời đổ mưa lớn, có 
nguy cơ bạn sẽ gặp phải 
tình trạng đường ngập 
nước (đường bị ngập trong 
nước).

Phương tiện 
giao thông 
cũng nguy hiểm!

Nguy hiểm được dự đoán

Nước đột ngột chảy tràn vào các công trình ngầm
Trường hợp xảy ra mưa lớn hoặc lũ lụt, nước co thể 
tràn vào các công trình ngầm trong thời gian ngắn.

Không thể mở cửa do áp lực nước
Áp lực nước do lũ lụt gây ra lớn ngoài sức tưởng 
tượng, bạn không thể mở được cửa một cách dễ dàng.

Toàn bộ tòa nhà bị mất điện
Tùy thuộc vào tình trạng ngập nước của các công 
trình ngầm, toàn bộ tòa nhà sẽ mất điện, bạn sẽ 
không thể liên lạc với bên ngoài.

Không thể nhìn thấy phía trước do mưa xối xả
Khi trời mưa to, cho dù cần gạt nước xe ô tô có hoạt 
động hết công suất, có thể bạn vẫn không thể nhìn 
thấy phía trước.

Mối nguy hiểm khi đường ngập nước
Trên đường bị ngập nước, động cơ xe có thể ngưng 
hoạt động.

Không thể ra khỏi xe
Khi xe bị ngập trong nước, có thể bạn sẽ không mở ra 
được.

Xác nhận bằng bản đồ dự báo thiệt hại
Sử dụng bản đồ dự báo thiệt hại, v.v... để biết trước khu 
vực nguy hiểm khi xảy ra mưa lớn và lũ lụt.

Xác nhận dự báo thời tiết
Xác nhận dự báo thời tiết mỗi ngày, cố gắng tránh sử 
dụng công trình ngầm khi xảy ra mưa lớn hoặc lũ lụt.

Điểm lưu ý khi lánh nạn

Nguy hiểm được dự đoán Điểm lưu ý khi lánh nạn

Từ từ giảm tốc độ
Nếu tầm nhìn của bạn bị hạn chế do mưa, không được 
dừng xe đột ngột mà phải từ từ giảm tốc độ.

Ngay cả khi động cơ ngừng hoạt động cũng đừng 
lúng túng 
Không khởi động lại, hãy rút chìa khóa xe ra để tránh bị 
điện giật.

Đập vỡ kính để thoát ra khỏi xe
Chuẩn bị sẵn một chiếc búa đặc biệt trong xe, phá vỡ 
cửa sổ và thoát ra khỏi xe.

1

2

3

1

2

3

Có thể chạy lên tầng 2 của ngôi nhà

Có thể lánh nạn ở nhà người quen và người thân  *Ghi thông tin của nơi lánh nạn

Hãy suy nghĩ trong khi xem bản đồ dự báo thiệt hại. Nếu đã xác nhận xong, hãy đánh dấu vào ô   　!

Hãy ghi nơi lánh nạn khi có báo động mưa to, lũ lụ, bão ở khu vực bạn đang sống (Trung tâm cộng đồng, Trung 
tâm Ishigase) (tham khảo Trang 14)

Hãy ghi những vật dụng cần thiết khi sơ tán

Chăn

Address Name Contacts

Thuốc men Đồ quý giá

*Không tự ý đi ra ngoài trong khi tình trạng bên ngoài còn nguy hiểm, hãy di chuyển đến nơi cao ráo như tầng 2 nhà bạn.

Sức gió trung 
bình (m/s) Từ 10 đến dưới 15

Gió hơi mạnh Gió mạnh Gió rất mạnh Gió cực mạnh

Từ 15 đến dưới 20 Từ 20 đến dưới 25 Từ 25 đến dưới 30 Từ 30 đến dưới 35 Từ 35 đến dưới 40 Từ 40 
trở lên

Thuật ngữ dùng 
trong dự báo

Ảnh hưởng đến
con người

Tình hình bên
ngoài nhà bạn

Xe đang di
chuyển

Khó đi  ngược lạ i  
hướng gió. Không 
thể che ô.

K h ô n g  t h ể  đ i  
ngược hướng gió, 
có người bị té ngã.

Không thể đứng vững 
được nếu không bám vào 
vật gì đó. Có nguy cơ bị 
thương bởi các vật bị thổi 
bay.

Hoạt động bên ngoài là cực kỳ nguy hiểm.

Tất cả cây cối đều 
bắt đầu đung đưa. 
Đ ư ờ n g  d ây  đ i ệ n  
bắt đầu lay động.

Hướng của cờ  gió  
trên đường chuyển 
thành phương ngang, 
cảm nhận được gió 
tạt ngang qua xe khi 
lái xe ở tốc độ cao.

Việc lái xe với tốc độ thông 
thường trở nên khó khăn.

Khi đang lái xe với tốc 
độ cao, cảm giác gió 
thổi tạt ngang thân 
xe sẽ lớn hơn.

Đường dây điện bắt 
đ ầ u  p h á t  r a  â m  
thanh. Biển quảng 
cáo và những tấm 
tôn bắt đầu bung ra.

Nhiều cây bị đổ ngã. 
Cột điện hoặc đèn 
đ ư ờ n g  đ ổ  n g ã .  
Tư ờ n g  r à o  g ạ c h  
block sụp đổ.

Thân cây nhỏ bị gãy, những cây có rễ không cắm 
sâu vào đất bắt đầu đổ ngã. Biển quảng cáo bị rơi 
xuống hoặc bị thổi tung. Biển báo đường bộ bị 
nghiêng ngả.

Xe tải đang di chuyển bị lật ngang.

●Sức gió và cấp độ thổi

●Khu vực xung quanh nhà bạn có an toàn không?

Đã đăng ký nhận thông tin về mực nước sông ở thành phố Obu

 https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/dourokasen/kasen/1002178.html

Nhà bạn nằm trong khu vực dự đoán ngập→

Cạnh nhà bạn có vách đá và sườn dốc

Ứng phó khi xảy ra bão hay lũ lụt

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


