
Tôi xin chân thành cảm ơn người dân thành phố đã thấu hiểu và hợp tác với 
chính quyền thành phố, nhất là trong công tác quản lý phòng ngừa thảm họa 
thường xuyên.
Thành phố của chúng ta đã chịu thiệt hại do ngập nước nghiêm trọng trong trận 
mưa lớn ở khu vực Tokai gây ra cho thành phố Obu một trận mưa to kỷ lục vào 
ngày 11 và 12/9/2000. Ngoài ra, tôi cũng không khỏi lo lắng về thiệt hại do siêu 
động đất với tâm chấn là vùng lõm Nankai được dự đoán sẽ xảy ra với tỷ lệ cao 
khoảng 70~80% trong 30 năm tới.
Để chuẩn bị cho những thảm họa như vậy không biết sẽ xảy ra ở đâu và khi nào, 
thành phố đã xúc tiến các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thảm họa như 
ký kết hiệp định hỗ trợ lẫn nhau giữa chính quyền địa phương và các doanh 
nghiệp khi xảy ra thảm họa quy mô lớn, v.v...
Tuy nhiên, để bảo vệ bản thân, gia đình và các khu vực quan trọng trong những 
lúc như vậy, điều quan trọng là mỗi người dân trong thành phố phải biết được 
các mối nguy hiểm xung quanh mình và chuẩn bị trước. Vì “Sách hướng dẫn 
phòng ngừa thảm họa thành phố Obu” này được soạn theo hình thức ghi chép, 
nên mọi người có thể sử dụng làm tài liệu học tập phòng ngừa thảm họa ở gia 
đình và khu vực. Mọi người hãy điền các thông tin cần thiết và sử dụng như là sự 
trợ giúp trong các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thảm họa.

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
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Cách ứng phó với động đất

http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/
active_fault.html

■Bản đồ đứt gãy địa chất của Viện thông tin 
      không gian địa lý Nhật Bản

Tài liệu: “Mô hình động đất lớn nhất trong lịch sử” , Khảo sát dự đoán thiệt hại, Nhóm nghiên cứu về 
động đất, Hội nghị phòng ngừa thảm họa tỉnh Aichi, tháng 5/2014

Tỷ lệ xảy ra động đất trong vòng 30 năm tới là 70~80%

Bản đồ phân bố cường độ địa chấn giả định của trận siêu động đất ở vùng lõm Nankai
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Mục lục

Thành phố Obu là nơi như thế nào?

Cách thu thập thông tin khi xảy ra thảm họa

Chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với động đất

Chúng ta cần làm gì khi xảy ra động đất?

Chúng ta cần làm gì khi xảy ra động đất ở 
những nơi như dưới đây?
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Xác nhận an toàn khi xảy ra thảm họa/

Ghi chú phòng ngừa thảm họa của gia đình ・・・Trang bìa cuối

Lời mở đầu

Okamura Hideto
Thị trưởng thành phố Obu
Tháng 3/2019

Căn cứ vào thảm họa động đất và sóng thần 
Tohoku, “Nhóm nghiên cứu biện pháp ứng phó 
siêu động đất ở vùng lõm Nankai” trong Hội nghị 
phòng ngừa thảm họa trung ương đã dự đoán 
rằng sẽ có một trận siêu động đất mạnh 9 độ 
richter, hiện tượng rung lắc mạnh hay sóng thần 
sẽ xảy ra trên phạm vi rộng vào năm 2012.
Ngoài ra, năm 2013, Trụ sở xúc tiến nghiên cứu 
động đất đã xem toàn bộ vùng lõm Nankai như là 
một vùng rộng lớn chứ không phân chia vùng 
lõm Nankai thành Nankai và Tonankai như trước 
đây, và dự đoán xác suất xảy ra trong vòng 30 
năm tới trong phạm vi đã quy chuẩn ngày 1 
tháng 1 năm 2018 là 70 - 80%.

Nguy cơ xảy ra siêu động đất ở vùng lõm Nankai

Thành phố Obu là nơi như thế nào?
Thành phố Obu được cho là nơi sẽ chịu thiệt hại do trận siêu động đất ở vũng lõm Nankai, v.v... và chúng 
tôi đang tổng hợp các dự tính thiệt hại chuẩn bị cho trận động đất.

Nguồn: Tài liệu của văn phòng nội các Nhật Bản

Đứt gãy

Viện thông tin không gian địa lý Nhật Bản công bố dưới 
thành phố Obu có các đường đứt gãy. Một “đường đứt 
gãy Odaka - Obu” chạy về phía Tây, một “hệ thống đứt 
gãy Sanage - Sakaigawa” chạy về phía Đông thành phố.
Người ta nói rằng khoảng thời gian xảy ra động đất do 
đứt gãy là khoảng 40.000 năm, nhưng không ai biết khi 
nào điều đó sẽ xảy ra.

Hãy xem Bản đồ đứt gãy địa chất của Viện thông tin không gian địa lý Nhật Bản 
để biết vị trí chính xác.

Thành phố Obu Khoảng 1.200 
tòa nhà

Khoảng 40 
người

Khoảng 40 
người

Thiệt hại không
 đáng kể

Thiệt hại không
 đáng kể

Phá hủy hoàn 
toàn Số người chết

Lũ lụt, sóng thần Các tòa nhà sụp 
đổ, v.v... Hỏa hoạn Sạt lở đất ở bề 

mặt dốc cao, v.v...

Chi tiết thống kê số người chết

■Dự tính thiệt hại của trận động đất vùng lõm Nankai (thành phố Obu, cường độ địa chấn mạnh nhất là Cấp 6+)

Quốc lộ 155

Quốc lộ 23

Ga Obu

Tuyến Taketoyo

Tuyến Tokaido

Tuyến Shinkansen

Quốc lộ 366

Quốc lộ 366

Quốc lộ 155Đứt gãy Odaka - Obu

Hệ thống đứt gãy 
Sanage - Sakaigawa

Ga Kyow
a

Đường cao tốc Isewangan

Tuyến đường thu phí 

Chita Peninsula Road Tòa thị chính 
thành phố Obu


