
Thành phố Obu có 10 hiệp hội phòng ngừa thảm họa tự nguyện ở các đơn vị khu tự quản, ngoài ra còn có những tổ chức đang hoạt động 

tại các đơn vị như hiệp hội cư dân, v.v... Mỗi ngày, mọi người đều nỗ lực trong các hoạt động như nâng cao việc phổ biến kiến thức phòng 

ngừa thảm họa, thực hiện các buổi huấn luyện phòng ngừa thảm họa và kiểm tra phòng ngừa thảm họa, dự trữ các thiết bị và vật liệu 

phòng ngừa thảm họa. Do đó, khi thảm họa xảy ra, mọi người sẽ thực hiện các hoạt động như thành lập và quản lý nơi lánh nạn, hướng 

dẫn người dân sơ tán, cứu hộ, dập lửa từ lúc đầu, v.v... theo kế hoạch phòng ngừa thảm họa.

Hãy tham gia vào tổ chức phòng 
chống thảm họa tự nguyện
Đặc biệt là khi thảm họa lớn xảy ra, hành động “tương trợ” để giúp đỡ lẫn nhau của tất cả mọi người sống 
ở đó là việc làm không thể thiếu. Hãy tham gia vào Hiệp hội cư dân, tích cực tham gia các hoạt động 
phòng ngừa thảm họa tự nguyện cùng với người dân địa phương.

Tổ chức phòng ngừa thảm họa tự nguyện của thành phố Obu
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“Người cần được quan tâm đặc biệt” dùng để chỉ những người không thể đảm bảo an toàn cho bản thân nếu không có 

bất kỳ sự trợ giúp nào, khi thảm họa xảy ra hoặc khi thảm họa sắp xảy ra.

Xây dựng thành phố thân thiện với 
người cần được quan tâm đặc biệt
Những người dễ bị thiệt hại nặng do thảm họa xảy ra bất ngờ là người cần nhận sự giúp đỡ nào đó (người 
cần được quan tâm đặc biệt). Hãy hợp tác và hỗ trợ những người đó trong khu vực của bạn.

Người cần được quan tâm đặc biệt là gì?

Hoạt động khi xảy ra thảm họa

●Thành lập và quản lý nơi lánh nạn
Thành lập nơi lánh nạn, hướng dẫn lánh nạn và xác nhận an 
toàn, vận chuyển - phân phối thực phẩm và hàng hóa, quản lý 
vệ sinh trong nơi lánh nạn, v.v...

●Thu thập, truyền đạt thông tin
Báo cáo tình hình, truyền đạt thông tin chính xác về thảm họa 
cho người dân sau khi đã phối hợp liên lạc với chính quyền địa 
phương, v.v...  

●Hoạt động dập lửa ngay từ đầu
Hoạt động ngăn chặn xảy ra hỏa hoạn hay bảo vệ bình chữa 
cháy, nguồn nước chữa 
cháy, hoạt động dập lửa 
ngay từ đầu theo kiểu 
c h u yề n  nư ớ c  q u a  t ay  
nhau, v.v...

●Hoạt động giải cứu, 
cứu trợ
Giải cứu người bị đè trong 
các ngôi nhà đã sập, v.v..., 
sơ cứu và vận chuyển người 
bị thương, v.v...

Phòng ngừa thảm họa trong khu vực Phòng ngừa thảm họa trong khu vực

Hoạt động trong lúc chưa có thảm họa

●Phổ biến kiến thức về 
phòng ngừa thảm họa
Lập bản đồ phòng ngừa 
thảm họa, thực hiện các 
khóa học và sự kiện phòng 
ngừa thảm họa, v.v... 

●Tuần tra phòng ngừa 
thảm họa, kiểm tra 
phòng ngừa thảm họa
Xác nhận nguồn nước chữa 
cháy hay các trang thiết bị trong kho dự trữ phòng ngừa thảm 
họa, kiểm tra những vật dễ ngã đổ như khối tường, tường đá, 
bảng hiệu, máy bán hàng tự động, v.v...

●Chuẩn bị thiết bị và vật liệu phòng ngừa thảm họa
Quản lý thiết bị và vật liệu phòng ngừa thảm họa thuộc nhóm 
dụng cụ làm việc như mũ bảo hiểm, bình cứu hỏa, cáng, búa, v.v... 

●Huấn luyện phòng ngừa thảm họa
Huấn luyện về thành lập và quản lý nơi lánh nạn, huấn luyện 
hướng dẫn lánh nạn, huấn luyện dập lửa ngay từ đầu, huấn 
luyện cứu trợ khẩn cấp, huấn luyện cung cấp thực phẩm (phân 
phát cơm đã nấu chín), v.v...

Tại sao cần phải có Tổ chức phòng ngừa thảm họa tự nguyện?

Trong lúc chưa có thảm họa Khi xảy ra thảm họa

●Cùng nhau tham gia huấn luyện phòng ngừa thảm họa
Bạn sẽ có thể biết phải hỗ trợ 
như thế nào cho người cần được 
quan tâm đặc biệt v.v... khi sơ 
tán. 

●Kiểm tra môi trường 
phòng ngừa thảm họa
Hãy tạo ra một môi trường có thể đáp ứng cho người cần được 
quan tâm đặc biệt như có chướng ngại vật như xe đạp bị vứt lại 
đâu đó không, có cách nào truyền đạt báo động và thông tin sơ 
tán cho người khiếm thính và khiếm thị không, v.v...

●Tích cực giao tiếp hằng ngày 
Để thuận lợi trong hoạt động hỗ trợ khi xảy ra thảm họa, hãy 
giao tiếp với người cần được quan tâm đặc biệt hằng ngày.

●Hợp tác và hướng dẫn mọi người
Hãy tăng cường kết nối với 
mọi người để một người 
cần được quan tâm đặc biệt 
có thể được nhiều người 
dân hỗ trợ.

●Hỗ trợ sơ tán an toàn
Ví dụ như với người khiếm thị, hãy vừa dẫn họ đi vừa giải thích 
các chướng ngại vật như cầu thang, v.v... Hãy truyền đạt thông 
tin chính xác cho người khiếm thính
bằng ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ, giao tiếp bằng văn bản, v.v...

●Ấm lòng trong hoạn nạn
Trong những lúc khẩn cấp, chúng ta hãy đối xử với những 
người đáng thương đang trong trạng thái lo lắng và người cần 
được quan tâm đặc biệt bằng một trái tim ấm áp.

Những người cần được quan tâm đặc biệt dự kiến 

●Người cao tuổi (người cao tuổi sống một mình, hộ gia đình chỉ có người 
cao tuổi, v.v...) ●Người cần được chăm sóc ●Người khuyết tật (người 
bị khuyết tật thể chất, người bị khuyết tật trí tuệ, người rối loạn tâm 
thần, v.v...) ●Người bị bệnh nan y, người bị thương tật ●Trẻ nhỏ, 
phụ nữ mang thai ●Người nước ngoài, v.v...

Ô đánh dấu
Phòng ngừa 

thảm họa

Đăng ký vào danh sách người cần được 
hỗ trợ khi sơ tán

Xác nhận đã đăng ký chưa

“Danh sách người cần được hỗ trợ khi 
sơ tán” của thành phố

Những tình huống như hỏa hoạn, người bị đè dưới các tòa nhà bị sập xảy ra cùng 
lúc ở nhiều nơi trong thành phố, nhất là khi xảy ra thảm họa trên quy mô lớn. Tuy 
nhiên, điện thoại và e-mail khó kết nối, giao thông bị tắc nghẽn, cảnh sát và lực 
lượng cứu hỏa không thể đi đến tất cả các xảy ra sự cố. Vào những lúc như vậy, việc 
chung tay hợp tác với mọi người trong khu vực để giảm thiểu thiệt hại đến mức 
thấp nhất chính là vai trò của Tổ chức phòng ngừa thảm họa tự nguyện.
Để bảo vệ bản thân và khu phố nơi bạn sống, hãy tích cực tham gia vào hoạt động 
phòng ngừa thảm họa tự nguyện để xây dựng “Khu phố đẩy mạnh công tác phòng 
ngừa thảm họa”

Người cần được hỗ trợ khi sơ tán là những người gặp khó khăn trong việc tự mình sơ tán 
khi có thảm họa trong số những người cần được quan tâm đặc biệt, ho cần nhận được 
sự giúp đỡ đặc biệt. Chúng tôi lập ra “Danh sách người cần được hỗ trợ khi sơ tán” với đối tượng là những người cao tuổi, người khuyết tật, 
v.v... trong thành phố, và cung cấp cho Tổ chức phòng ngừa thảm họa tự nguyện, nhân viên công tác xã hội, v.v... để có thể nhanh chóng hỗ 
trợ sơ tán khi xảy ra thảm họa. Hãy xác nhận xem những người cần được giúp đỡ đã có tên trong danh sách này chưa.

*Vui lòng liên hệ với Ban Phúc lợi khu vực nếu có điểm nào không rõ.

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


