
Đảm bảo an toàn khi ở trong nhà Cẩn thận với những chỗ bị ngập

Thời điểm sơ tán khỏi thảm họa
Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn ở lại trong nhà khi xảy ra thảm họa như bão - lũ lụt, v.v..., cho nên bạn 
cần phải giữ bình tĩnh và nhanh chóng sơ tán. Trong trường hợp này, điều quan trọng là tất cả 
mọi người chung sức, chẳng hạn như kêu gọi các hộ gia đình hàng xóm có người cao tuổi sống 
một mình gần đó, v.v...

3 cấp thông tin sơ tán

Sơ tán theo phán đoán của bản thân ~ Hãy sơ tán ngay khi bạn cảm thấy nguy hiểm

Sơ tán ra khỏi nhà và đảm bảo an toàn khi ở trong nhà

18 19

Là tình trạng dự kiến sẽ đưa ra 
khuyến cáo sơ tán hay hướng 
dẫn sơ tán (khẩn cấp).

Thông tin sơ tán sẽ được đưa ra khi mọi người cần phải sơ tán do sự nguy hiểm của thảm họa đang đến rất gần. Ba cấp thông 
tin được đưa ra tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống và yêu cầu mọi người phải tiến hành sơ tán theo từng cấp độ. 
Các hướng dẫn hay khuyến cáo bất ngờ cũng có thể được đưa ra.

Khuyến cáo sơ tán
Chuẩn bị sơ tán - Khuyến 
cáo sơ tán
Bắt đầu thực hiện sơ tán 
cho người cao tuổi, v.v...

Hướng dẫn sơ tán
 (khẩn cấp)

Là tình trạng nguy cơ về thiệt 
hại do thảm họa được dự kiến, 
có thiệt hại về người tăng lên.

Là khi có nguy cơ tình trạng 
thảm họa, v.v... trở nên tồi tệ 
hơn, thiệt hại về người tăng rất 
cao.

Những người khác sẽ bắt đầu 
chuẩn bị sơ tán như liên lạc với 
gia  đình,  sửa soạn các vật  
dụng cần thiết, v.v...

Những người cần được quan 
tâm đặc biệt như người cao 
tuổi, v.v... mất nhiều thời gian 
khi sơ tán và người hỗ trợ họ 
nên được thực hiện sơ tán đầu 
tiên.

Hãy nhanh chóng thực hiện sơ 
tán.

Bên cạnh đó, những người chưa 
sơ tán phải đi sơ tán ngay lập 
tức.

Những năm gần đây, có nhiều trường hợp người sơ tán chậm trễ vì mưa lớn, v.v... do bão gây ra phải gánh chịu thiệt hại. 
Đặc biệt là trong những cơn mưa to tập trung đột ngột, bạn cần tự đưa ra quyết định và thực hiện sơ tán khi cảm thấy 
nguy hiểm vì có thể thông tin sơ tán được công bố chậm trễ. Đối với thiệt hại của bão hay lũ lụt, điều quan trọng là bạn 
phải nắm bắt thông tin chính xác thực hiện sơ tán sớm vì có thể biết trước thông tin thời tiết, v.v...

Cố gắng tránh sơ tán trong tình huống nguy hiểm, đảm bảo an toàn là trên hết. Khi nguy hiểm cận kề, đôi khi bạn phải 
sơ tán đến những tòa nhà an toàn gần đó hoặc di chuyển nơi an toàn hơn trong nhà (đảm bảo an toàn khi ở trong nhà) 
chứ không di chuyển đến nơi lánh nạn được chỉ định (sơ tán ra khỏi nhà). 

Nhanh chóng sơ tán đến nhà người 
thân hay người quen nếu nơi đó an 
toàn

Sơ tán đến Trung tâm Ishigase hay 
các trung tâm cộng đồng do thành 
phố lập ra.

Khi nhận thấy việc sơ tán, ngược lại 
còn nguy hiểm hơn, hãy thực hiện các 
biện pháp đảm bảo an toàn trong nhà
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●Khó nhận ra những chỗ nguy hiểm trên 
đường lánh nạn do trời tối hay mưa xối 
xả.

●Bị ngập đến đầu gối (50cm trở lên)

●Ngập cao khoảng 20cm, nhưng dòng 
nước chảy rất siết.

●Ngập cao khoảng 10cm, nhưng bạn có 
thể bị sẩy chân vì không biết vị trí của 
kênh dẫn nước.

Sơ tán ra khỏi nhà

Đảm
 bảo an toàn khi

ở trong nhà

Sơ tán theo chiều thẳng
đứng lên nơi cao hơn

Ví dụ
Trong những
lúc như thế

Đi ra ngoài rất nguy hiểm. Tạm thời sơ tán lên tầng 2 
hoặc cao hơn ở nhà bạn hoặc tòa nhà gần đó, chờ cứu 
trợ cũng là một giải pháp.

Hãy sử dụng gậy dài, hết sức chú ý những chướng 
ngại vật, khe, rãnh dẫn nước, v.v... khi bước đi nếu có 
những chỗ đã ngập.
Nếu cảm thấy nguy hiểm, bạn nên hạn chế đi ra 
ngoài nếu không cần thiết.

●Làm bằng thanh dài và chăn
Chuẩn bị 2 thanh dài bền chắc và chăn. Đặt 1 cây ở vị trí 1/3 độ 
rộng của chăn, gấp chăn lại sao cho phủ qua thân cây đó. Đặt cây 
còn lại lên mép chăn đã gấp, gấp phần chăn còn lại sao cho phủ 
qua thân cây này.

●Làm bằng thanh dài và áo khoác 
ngoài
Kết hợp 2 thanh dài bền chắc như thanh 
phơi quần áo hoặc ống sắt, v.v... với một 
vài chiếc áo mặc ngoài bền (áo thể thao, 
v.v...).

Bạn nên ghi nhớ “Cách làm cáng đơn giản”
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Lấy phần chăn dư ra vừa đủ.

Trong trường hợp báo động được công bố ở thành phố Obu, các trung tâm cộng đồng và Trung tâm Ishigase sẽ trở thành chi 
nhánh ứng phó thảm họa, mọi người có thể sẽ sơ tán tự nguyện.
Về nơi lánh nạn của mỗi chi nhánh ứng phó thảm họa, vui lòng xác nhận ở trang 14.

Nếu ra khỏi nhà có thể nguy hiểm đến tính mạng, hãy sơ tán 

đến khu vực an toàn gần đó, hay sơ tán nơi an toàn hơn 

trong nhà bạn.

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


