
30 31

23

366

2

1

18

19

16

15

17

24

36

34

33

32

31

35

59

39

37

40

41

42

38

45

44

1

6

9

24

10

16

17

18

11

4

5

6

7

4

1

10
16
17
18

10
16
17
18

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
59

5
6

3
4

1

1

1

1

1

3

Khu vực tự trị  Yokoneyama

Khu vực tự trị  Obu
Khu vực tự trị Ishigase

Khu vực tự trị  Kitasaki

Khu vực tự trị Nagakusa
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才田池
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権兵衛池

長草大池

末広瀬戸池
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釜池(下)
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共和大池

宮池(下)
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杁口池

籠池

源竹池
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おおぶ文化交流の杜
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法林坊

大根山

狐山

平
子

名和町

定納山（二）

忠治山

高根山（一）
高根山（二）

柊山町（一）

清水山（二）

清水山（一）

桶狭間清水山

桶狭間切戸

野
末
町

桶狭間南

共和交番

Godo

Kameike

Kyowa-machi

Kobotoke

Higashiyoriai

Mine

Ofukada

Hongo

Mukae

Kyosei-cho, 6-chome

Kyosei-cho, 3-chome

Kyosei-cho, 1-chome

Kyosei-cho, 4-chome

Araike

Nagakusa-machi

Kyowa-cho 7-chome

Chaya

Kyowa-cho 4-chome

Kyowa-cho 5-chome

Meisei-cho, 2-chome

Meisei-cho 4-chome

Meisei-cho, 1-chome

Kyowa-cho, 6-chome

Meisei-cho 3-chome

Hiiragiyama-cho, 3-chome

Hiiragiyama-cho, 6-chome

Kyowa-cho 1-chome

Kyowa-cho, 3-chome

Kyowa-cho, 2-chome

Kyoei-cho, 8-chome

Kyoei-cho, 3-chome

Hitotsuya-cho 1-chome

Hitotsuya-cho 4-chome

Hitotsuya-cho 2-chome

Hitotsuya-cho 3-chome

Kyoei-cho, 7-chome

Toshin-cho, 3-chome

Oiwake-cho, 1-chome

Oiwake-cho, 3-chome

Oiwake-cho 6-chome

Oiwake-cho, 2-chome

Momoyama-cho 1-chome

Momoyama-cho, 3-chome

Toshin-cho 5-chome

Toshin-cho 6-chomeToshin-cho, 2-chome

Toshin-cho, 1-chome

Toshin-cho 4-chome

Kajita-cho, 5-chome

Kitayama-cho, 1-chome

Kajita-cho, 3-chome

Kyoei-cho, 2-chome

Kyoei-cho, 4-chome

Oiwake-cho, 2-chome

Nagane-cho, 1-chome

Nagane-cho 2-chome

Nagane-cho 5-chome

Kitayama-cho, 2-chome

Nagane-cho, 3-chome

Kitayama-cho, 3-chome

Nagane-cho 4-chome

Kajita-cho, 6-chome

Kitayama-cho, 4-chome

Ibarahazama

Furuido

Bozuyama

Minote

Minami Odaka

Bưu điện Obu Nagakusa

Bưu điện Kyowa

Trường trung học cơ sở Obunishi

Trường trung học cơ sở Obu Kita 
Trường tiểu học Kyocho

Trường tiểu học Kyowa Nishi

tiểu học Kitayama

Trường trung học cơ sở Obu

Sân trường đại học Shigakkan

Trường tiểu học Higashiyama 

Nagoya City
Midori-ku

Yokone-machi

Đường cao tốc Ise Wangan

Nagoya Minami IC

Trường trung học phổ thông Obuhigashi

2-8-2 Kyowa-cho

2-341 Oiwake-cho

*Có kho chứa thiết bị và vật liệu phòng chống thảm họa

*Có kho dự trữ thiết bị phòng ngừa thảm họa

1:12,000
0 100 200 400300 500m

Chi nhánh Kyowahigashi

Chi nhánh Kyowanishi

Trung tâm cộng đồng Higashiyama

Trung tâm cộng đồng Kyocho

47−1498

46−4931

Sân trường tiểu học Higashiyama

Nhà thi đấu thể thao trường trung học cơ sở Obu Kita

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kyowa Nishi 

Sân trường tiểu học Kyocho

Trung tâm cộng đồng Kyocho

Trung tâm cộng đồng Higashiyama

Nagane-cho, 3-111

Toshin-cho, 3-3-1

Kyosei-cho, 1-29

140, Kyowa-cho 6-chome

Nhà thi đấu của Trường tiểu học Higashiyama

Sân trường trung học cơ sở Obu Kita

Sân trường tiểu học Kyowa Nishi

Nhà thi đấu của Trường tiểu học Kyocho

Nagane-cho, 3-111

Toshin-cho, 3-3-1

Kyosei-cho, 1-29

140, Kyowa-cho 6-chome

Trung tâm cộng đồng Konoyama

Trung tâm cộng đồng Mitsuya

220 Ofukada, Kyowa-cho

7-13-16 Kyoei-cho

[Trạm chủ]

Tòa thị chính Obu, Trụ sở phòng cháy chữa cháy chính thành phố Obu

[Trạm loa phóng thanh ngoài trời]

Công viên Yamazumi 

Trường tiểu học Higashiyama 

Trung tâm cộng đồng Higashiyama

Công viên Toshin 

Công viên Kamishiki

Câu lạc bộ nhân viên công ty Aisan Industry

Trung tâm cộng đồng Mitsuya

Nhà kho hội trường Hitotsuya

Công viên Itsutsuya

Công viên Maruike

Trung tâm phúc lợi xã hội cho trẻ em và người cao tuổi Kyowa Nishi 

Công viên Tachiaiike 

Hội trường Konoyama 

To k a i d o  S h i n k a n s e n

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kyowa Nishi 
Sân trường tiểu học Kyowa Nishi
Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kyowa Nishi 
Sân trường tiểu học Kyowa Nishi

Sân trường trung học cơ sở Obu Nishi
Nhà thi đấu thể thao trường trung học cơ sở Obu Nishi
Sân trường trung học cơ sở Obu Nishi
Nhà thi đấu thể thao trường trung học cơ sở Obu Nishi

Sân trường tiểu học Kyocho
Nhà thi đấu của Trường tiểu học Kyocho

Sân trường tiểu học Kyocho
Nhà thi đấu của Trường tiểu học Kyocho

Sân trường tiểu học Obu
Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Obu
Sân trường tiểu học Obu
Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Obu

Sân trường trung học cơ sở Obu
Nhà thi đấu thể thao trường trung học cơ sở Obu 

Sân trường trung học cơ sở Obu
Nhà thi đấu thể thao trường trung học cơ sở Obu 

Sân trường tiểu học Kitayama
Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kitayama 
Sân trường tiểu học Kitayama
Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kitayama 

Sân trường tiểu học Higashiyama
Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Higashiyama 
Sân trường tiểu học Higashiyama
Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Higashiyama 

Sân trường đại học ShigakkanSân trường đại học Shigakkan

Kyowa

To
k
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Kết quả thực tế của trận mưa lớn ở khu vực Tokai trong 
bản đồ này thể hiện các khu vực xung quanh đó là khu 
vực ngập, căn cứ vào lịch sử ban hành “Chứng minh thiệt 
hại” đã được ban hành cho các tòa nhà bị ngập do trận 
mưa lớn ở khu vực Tokai ngày 11 và 12/9/2000. Vì lý do 
này, nên dù thực tế nơi đó chưa bị ngập nhưng trên bản 
đồ vẫn thể hiện là khu vực bị ngập.
Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ đến Ban 
Đối phó khủng hoảng, Tòa thị chính thành phố Obu.
Khi mưa lớn trong thực tế, hãy chú ý đến cách mưa rơi và 
tình trạng ngập, nếu bạn cảm thấy có nguy hiểm hãy 
nhanh chóng thực hiện sơ tán.
Để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, hãy ghi vào bản 
đồ phòng ngừa thảm họa các thông tin như tuyến 
đường từ nhà bạn đến nơi lánh nạn, thông tin liên lạc của 
gia đình bạn, v.v... và xác nhận lại.

Nhà thi đấu của Trường trung học phổ thông ObuhigashiNhà thi đấu của Trường trung học phổ thông Obuhigashi
Sân trường trung học phổ thông ObuhigashiSân trường trung học phổ thông Obuhigashi

Khu vực tự trị Kyowa Nishi

Khu vực tự trị Kyowa Higashi

Trạm cứu hỏa chi nhánh Kyocho

Trung tâm cộng đồng Nagakusa

Trung tâm cộng đồng Higashiyama
Trung tâm văn hóa Aisan

Kho dự trữ phòng ngừa thảm họa Chuo

Chú giải

Bản đồ phòng ngừa thảm họa Khu tự quản Kyowahigashi - Kyowanishi

Trung tâm cộng đồng Kitayama

Trung tâm cộng đồng Konoyama

Trung tâm cộng đồng Mitsuya

Trung tâm cộng đồng Kyocho

Trạm vô tuyến phát thanh công cộng

Khu vực nguy hiểm sạt lở do địa hình
dốc đứng
Khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất

Khu vực cảnh báo đặc biệt có nguy cơ
sạt lở đất
Ranh giới của khu tự quản

Ranh giới của thành phố

Sở cảnh sát/Đồn cảnh sát/Phân trạm
cảnh sát

Trụ sở chính, Sở phòng cháy chữa cháy

Tòa thị chính

Nơi lánh nạn khi báo động mưa to, 
lũ lụt, bão được công bố

Bể chứa nước chống động đất đồng
thời cung cấp nước uống

Khu vực rộng để lánh nạn khi xảy ra động đất, hỏa 
hoạn, nơi lánh nạn khi xảy ra thảm họa quy mô lớn

Nơi lánh nạn ngoài nơi được chỉ định

Đường vận chuyển khẩn cấp số 1
(của tỉnh)
Đường vận chuyển khẩn cấp số 2
(của tỉnh)

* Là con đường mà tỉnh ưu tiên tiến hành khôi phục, là đối tượng
   được cảnh sát kiểm soát giao thông.

Đường vận chuyển khẩn cấp
 (của thành phố)
Tuyến đường vận chuyển hàng hóa cứu trợ

Khu vực cảnh báo đặc biệt có nguy cơ
sạt lở đất

Vị trí lắp đặtSố

 Tên

Số

Số

                         Tên

Số                          Tên 

Trạm vô tuyến phát thanh công cộng

Khu vực lánh nạn khi có hỏa hoạn, động đất

Nơi lánh nạn khi báo động mưa to, lũ lụt, bão được công bố

Nơi lánh nạn khi xảy ra thảm họa quy mô lớn

Trụ sở chính và chi nhánh biện pháp phòng chống thiệt hại do thiên tai
                Tên                    Địa chỉ Điện thoại

               Địa chỉ

               Địa chỉ

               Địa chỉ

Số                          Tên 

Nơi lánh nạn ngoài nơi được chỉ định
               Địa chỉ


