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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 đấtKết 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.

Morioka-cho, 4-7

2-2 Takaoka-cho

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

*Có kho dự trữ thiết bị phòng ngừa thảm họa

Chi nhánh Morioka

Chi nhánh Toshida

 Tên

Trung tâm cộng đồng Morioka 

Trung tâm cộng đồng Yoshida

Địa chỉ

Trung tâm cộng đồng Morioka 

Trung tâm cộng đồng Yoshida

48−5444

46−2123

Điện thoại

Địa chỉSố  Tên

Trường hỗ trợ đặc biệt Obu

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

Đền Morioka Hachiman

Nhà trẻ Komeda

Sân trường tiểu học Yoshida

Morioka-cho 7-427 

Umaike-cho, 3-21

Morioka-cho, 1-258

Komeda-cho, 4-84

Yoshida-cho, 4-33

Địa chỉSố  Tên

Sân trường hỗ trợ đặc biệt Obu

Nhà thi đấu của Trường trung học cơ sở Obuminami

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Yoshida

Morioka-cho 7-427

Umaike-cho, 3-21

Yoshida-cho, 4-33

Công viên Shinmei Hantsuki-cho  2-77,

53, Komeda-cho 2-chome

6, Yoshida-cho 5-chome

Địa chỉSố  Tên

Địa chỉ TênSố

Địa chỉ TênSố

Trung tâm cộng đồng Komeda 

Trung tâm phúc lợi cho người cao tuổi và trẻ em Yoshida

[Trạm chủ]

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

[Trạm loa phóng thanh ngoài trời]

Vị trí lắp đặtSố

Công viên Kairikuan 

Trung tâm cộng đồng Morioka

Quảng trường Ikeda

Cư xá của công ty Nittetsu Butsuryu 

Trung tâm cộng đồng Komeda

Sân vui chơi trẻ em Sotowadai

Công viên vui chơi giải trí dành cho trẻ em Hantsuki

Trường tiểu học Yoshida 

Sân đa năng Yoshida 

Yabugaike

Hội trường tổ chức tự trị địa phương Kitanowaki 

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

Trụ sở chính và chi nhánh biện pháp phòng chống thiệt hại do thiên tai

Khu vực lánh nạn khi có hỏa hoạn, động đất

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

Trạm vô tuyến phát thanh công cộng

Nơi lánh nạn khi xảy ra thảm họa quy mô lớn

Nơi lánh nạn ngoài nơi được chỉ định
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Khu vực tự trị Ishigase
Khu vực tự trị Nagakusa

Khu vực tự trị  Obu

岡田川

大
田
川

尾
坂
田
川 新川

藪ヶ池 Hồ Shimizuike

Hồ Kamiike Hồ Kairikuanike

口無池

Hồ Okuike

Hồ Honedaike

Hồ Tojiike

Ish
iga

se
 Ri

ve
r

Ishigase River

Sông Kuranagase

Higashiura-cho

Thành phố Tokai

Ebata-cho, 6-chome

Tsukimi-cho, 5-chome

Ebata-cho, 3-chome

Tsukimi-cho, 6-chome

Ebata-cho, 1-chome

Chuo-cho, 2-chome

Tsukimi-cho, 1-chome

Tsukimi-cho, 2-chome

Miyauchi-cho, 7-chome

Miyauchi-cho, 1-chome

Yoshikawa-cho, 6-chome

Sakuragi-cho

Miyauchi-cho, 6-chome

Yoshikawa-cho, 5-chome

Komeda-cho, 4-chome

Miyauchi-cho, 5-chome

Yoshikawa-cho, 4-chome

Miyauchi-cho, 4-chome

Komeda-cho, 3-chome

Umaike-cho, 1-chome

Yoshikawa-cho, 3-chome

Yoshikawa-cho, 1-chome

Komeda-cho, 2-chome

Yoshida-cho, 6-chome

Komeda-cho, 1-chome

Takaoka-cho, 3-chome

Hantsuki-cho, 3-chome

Hantsuki-cho, 1-chome

Hantsuki-cho, 4-chome

Miyauchi-cho, 2-chome

Miyauchi-cho, 3-chome

Yoshida-cho, 4-chome

Yoshida-machi

Yoshida-cho, 2-chome

Yoshida-cho, 1-chome

Yoshida-cho, 3-chome

Udo

Morioka-cho, 6-chome

Morioka-cho, 4-chome
Morioka-cho, 5-chome

Morioka-cho, 2-chome

Morioka-cho, 3-chome Morioka-cho, 1-chome

Ebata-cho, 4-chome

Morioka-machi

Hiiragiyama-cho, 8-chome

Công viên hòa bình Chihoku

Công viên Aichi kenko no mori

Bưu điện Obu Yoshida

Bưu điện Obu Morioka

Trường trung học cơ sở Obu Minami

Trường tiểu học Yoshida 

Trường tiểu học Ishigase

Trạm cảnh sát Yoshida

Nhà trẻ KomedaNhà trẻ Komeda

Chuo-cho, 7-chome

Asahi-cho, 1-chome

Momoyama-cho, 5-chome

Asahi-cho, 3-chome

Chuo-cho, 4-chome

Chuo-cho, 6-chome

Trường trung học phổ thông Toryo
Trường tiểu học Obu

Bưu điện Obu

Trường trung học phổ thông Obu

Trường hỗ trợ đặc biệt Obu

sức khỏe trẻ em Aichi

あいち健康プラザ

豊田自動織機工場

ゴ
ル
フ
場

武
豊
線

東浦知多ＩＣ

大府東海ＩＣ

大
清
水

泡
池

東
大
堀

鎌吉良根

七
本
松

大
池
団
地

中米田

膝折

相生

森岡台団地

向山

森
岡

加木屋町

東海泡池郵便局

東浦森岡郵便局

国立長寿医療研究センター

加木屋南小学校

三ツ池小学校

森岡小学校

船島小学校

半田特別支援学校桃花校舎

大府キャンパス
人間環境大学
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Công viên Shinmei Công viên Shinmei 

Đền Morioka HachimanĐền Morioka Hachiman

Nhà thi đấu của Trường tiểu học IshigaseNhà thi đấu của Trường tiểu học Ishigase
Sân trường tiểu học IshigaseSân trường tiểu học Ishigase

Nhà thi đấu của Trường tiểu học YoshidaNhà thi đấu của Trường tiểu học Yoshida
Sân trường tiểu học YoshidaSân trường tiểu học Yoshida

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

Công viên EbataCông viên Ebata

Công viên Omine Công viên Omine 

1:13,000
0 100 200 400300 500m

Đền AtsutaĐền Atsuta

Nhà thi đấu của Trường trung học phổ thông ToryoNhà thi đấu của Trường trung học phổ thông Toryo
Nhà thi đấu thể thao trường trung học phổ thông Toryo Nhà thi đấu thể thao trường trung học phổ thông Toryo 

Nhà thi đấu của Trường tiểu học ObuNhà thi đấu của Trường tiểu học Obu
Sân trường tiểu học ObuSân trường tiểu học Obu

ObuObu

Nhà thi đấu của Trường trung học phổ thông ObuNhà thi đấu của Trường trung học phổ thông Obu
Sân trường trung học phổ thông ObuSân trường trung học phổ thông Obu

Nhà thi đấu của Trường hỗ trợ đặc biệt ObuNhà thi đấu của Trường hỗ trợ đặc biệt Obu
Nhà thi đấu thể thao trường hỗ trợ đặc biệt Obu*Nhà thi đấu thể thao trường hỗ trợ đặc biệt Obu*

Khu vực tự trị Morioka

Khu vực tự trị Yoshida

Trung tâm cộng đồng Yoshida

Trung tâm cộng đồng Morioka

Trung tâm Ishigase

Đồn cảnh sát quản lý Obu

Tòa thị chính Obu

Trung tâm cộng đồng Obu

Chú giải

Trung tâm phúc lợi cho người cao tuổi và trẻ em Yoshida

Bản đồ phòng ngừa thảm họa Khu tự quản Morioka - Yoshida

Trung tâm cộng đồng Komeda


