
Bản đồ dự báo hiện tượng đất hóa lỏng ở thành phố Obu
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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

Obu Community Center
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Trường tiểu học 
Kyowanishi

Trung tâm cộng 
đồng Kyocho

Ga Kyowa

Trường tiểu
 học Kyocho

Văn phòng chi nhánh 
Kyocho của Sở cứu hỏa

Trung tâm cộng đồng 
Nagakusa

Trường trung học cơ 
sở Obunishi

Trường trung học cơ 
sở Obuminami

Trường trung học cơ 
sở Obu

Trung tâm Ishigase

Công viên Ebata

Morioka Hachimansha

Ga Obu

Trung tâm cộng đồng Morioka

Trường trung học phổ thông Obu

Sân vận động trường hỗ trợ đặc biệt Obu

Trường tiểu học Yoshida

Trung tâm cộng đồng Yoshida

Nhà trẻ Yoneda

Đền Atsuta

Trường tiểu học Daito

Trung tâm cộng đồng Yokone

Yokone Mặt đất

Đền Yokone Fuji

Đền Idaatuta

Công viên Ofu Midori

Trường trung học phổ 
thông Obuhigashi

Trường trung học phổ 
thông Toryo

Tòa thị chính 
thành phố Obu

Obu Sở cứu hỏa

Trường tiểu học Kanda

Trường tiểu học Higashiyama

Trường tiểu học 
Obu

Trường tiểu học 
Ishigase

Trung tâm cộng đồng Higashiyama

Trường đại học Shigakukan
Trường tiểu học Kitayama

Trung tâm cộng đồng Kitayama
Trường trung học cơ 
sở Obukita

Trung tâm cộng đồng Kanda

Hồ Saitaike

Hồ Kineike

Hồ Gonbeeike

Hồ Suehirosetoike
Hồ Nagakusa Oike

Hồ Kagoike Hồ Shirahaike
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Hồ Genchikuike
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Hồ Takaraike

Hồ Masudaike Hồ Oshiroike
Hồ Tatsuike

Hồ Hazamaike

Hồ Kitasaki Oike

Hồ Kuchinashi Oike

Hồ Kamaike (phía dưới)

Hồ akaike

Hồ masuikeHồ Miyaike (phía trên)

Hồ Miyaike (phía dưới)

Hồ Karasuike

Hồ Kamisamaike

Hồ Yabugaike

Hồ Okuike

Hồ Honedaike

Hồ Tojiike

Hồ Nashiike
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Hồ Shimizuike

Hồ Kyowa Oike

https://www.city.obu.aichi.jp/

■Trang chủ thành phố Obu

https://supportmap.jp

■Bản đồ hỗ trợ trên mặt đất, Công ty cổ phần 
      Japan Home Shield

Hãy cân nhắc sơ tán lên tầng 2 
của nhà bạn trong trường hợp 
ngập lụt ít hoặc có nguy hiểm 
khi đi ra ngoài.

Mặc dù tiêu chuẩn độ sâu của 
nước có thể đi bộ là đến đầu gối, 
nhưng nếu dòng nước chảy xiết 
thì ngay cả khi độ sâu của nước 
nông cũng rất nguy hiểm.

Độ sâu ngập lụt tối đa và tiêu chuẩn

Được lập vào tháng 3/2016

Vỡ đê do thấm nước

Vỡ đê do sạt lở

Vỡ đê do tràn đỉnh

Rãnh xói

Mưa lớn

Thấm nước

Dòng nước tràn

Phân loại vỡ đê

Các vết nứt, v.v... xuất hiện trên thân đê 
của hồ chứa nước có thể trở thành rãnh 
xói, dần dần mở rộng và làm vỡ đê.

Nước dự trữ trong hồ chứa tràn qua thân 
đê do mưa lớn, v.v... có thể gây bào mòn 
sườn dốc và làm vỡ đê.

Nước dự trữ trong hồ chứa và nước mưa, 
v.v... có thể thấm vào trong thân đê, có thể 
gây sạt lở ở sườn dốc và làm vỡ đê.
Ngoài ra, thân đê bị rung lắc do động đất 
cũng có thể gây sạt lở ở sườn dốc và làm 
vỡ đê.

https://www.city.obu.aichi.jp/

■Trang chủ thành phố Obu

Bản đồ dự báo thiệt hại của hồ chứa
nước trong thành phố Obu

Trong trường hợp đê chắn hồ chứa nước bị vỡ do thảm họa 
tự nhiên, bản đồ sẽ thể hiện độ sâu ngập lụt tối đa và khu vực 
dự đoán ngập đã ước lượng mực nước ngập sâu bao nhiêu và 
mở rộng như thế nào, chứ không phải chỉ các hồ chứa nước 
được thể hiện ở đây là mối nguy hiểm trước mắt.
Điều quan trọng là nhìn vào bản đồ này, bạn phải biết trước 
nguy cơ thiệt hại do lũ lụt trong khu vực sinh sống của bạn, 
như nhà riêng hoặc tuyến đường đi làm, đi học, v.v... để chuẩn 
bị cho trường hợp khẩn cấp.

＊ Đây là bản đồ giả định rằng phần trung tâm thân đê của các hồ chứa nước có 
mực nước đầy do thảm họa tự nhiên đã bị vỡ cùng lúc.

＊ Khu vực ngập trên thực tế có thể khác so với khu vực dự đoán ngập.
＊ Hiển thị độ sâu ngập lụt tối đa đã ước lượng trong trường hợp nước của tất cả 

35 hồ trong thành phố chảy về phía hạ lưu.

＊ Ngập lụt trên thực tế dần dần lan rộng theo thời gian, nhưng bản đồ chỉ hiển 
thị mức nước sâu nhất trong đó, tình trạng ngập sẽ không xảy ra cùng lúc trên 
toàn khu vực dự đoán ngập.

＊ Vào thời điểm mưa lớn, sông ngòi xung quanh, v.v... có thể bị tràn bờ, và lũ lụt 
có thể vượt quá phạm vi đã thể hiện trong bản đồ này.

＊ Nếu lượng nước dự trữ trong hồ chứa nước không còn, tình trạng ngập lụt sẽ 
giảm dần.

Các điểm lưu ý của bản đồ

* Tính đến tháng 3/2016
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Hồ chứa nước dự đoán sẽ tràn đê
Khu vực rộng để lánh nạn khi có 
thảm họa động đất, hỏa hoạn
Tòa thị chính

Trụ sở/chi nhánh sở cứu hỏa

Trung tâm cộng đồng, v.v...

Trường học

Đường vận chuyển khẩn cấp thứ 1 (Tỉnh) *

Đường vận chuyển khẩn cấp thứ 2 (Tỉnh) *

Đường vận chuyển khẩn cấp (Thành phố) *

Màu tím (Từ 5m trở lên)

Màu xanh dương đậm
 (3m đến dưới 5m)

Màu xanh dương 
(2m đến dưới 3m)

Màu xanh dương nhạt
 (1m đến dưới 2m)
Màu xanh lá (0,5m đến dưới 1m)

Cách ứng phó với động đất

Màu vàng (dưới 0,5m)

Động đất dự kiến: Siêu động đất ở vũng lõm Nankai (9,0 độ richter)

Bản đồ dự báo hiện tượng đất hóa lỏng ở thành phố 
Obu thực hiện đánh giá dự báo hiện tượng đất hóa lỏng 
qua dữ liệu khoan địa chất, ảnh chụp trên không, khảo 
sát thực địa, v.v … dựa trên dự báo cường độ địa chấn 
của trận siêu động đất ở vùng lõm Nankai. Xin hãy lưu ý 
vì khi xảy ra động đất trong thực tế có thể khác với 
những gì được thể hiện trên bản đồ này.

Phát hành tháng 1/2016
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Đánh giá hiện tượng đất hóa lỏng

Khả năng hóa lỏng cao

Khả năng hóa lỏng khá cao

Khả năng hóa lỏng thấp

Khả năng hóa lỏng cực thấp


