
Ô đánh dấu
Phòng ngừa 

thảm họa

Chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với động đất
Hãy chuẩn bị các biện pháp an toàn trong nhà và môi trường xung quanh, và vật phẩm dự trữ 
dùng khi khẩn cấp cho các trường hợp khẩn cấp.

Bạn có thể nhận được thông tin phòng ngừa thảm họa bằng nhiều cách khác nhau như trang 
chủ của thành phố hoặc tỉnh, đài phát thanh, dịch vụ gửi tin tức qua mail, v.v... Hãy sử dụng 
thường xuyên để giúp ích trong những lúc khẩn cấp.

Để trong nhà an toàn hơn
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Biện pháp an toàn thế này cũng rất quan trọng
Cũng giống như việc cố định các đồ gia dụng, v.v... để tránh rơi đổ, bạn cũng cần phải 
khéo léo trong cách bố trí đồ gia dụng, v.v... Hãy tham khảo các điểm lưu ý sau đây.

Tạo không gian có ít đồ gia dụng

Đảm bảo không gian an toàn để gia đình có thể tập trung 
và tránh các đồ gia dụng rơi đổ khi khẩn cấp.

Không đặt đồ vật ở cửa ra vào và lối đi

Không đặt đồ vật ở nơi cản trở cửa ra vào và lối đi. Hãy suy 
nghĩ đến hướng các đồ gia dụng sẽ đổ xuống.

Đặt các đồ vật nặng ở dưới

Để ổn định trọng tâm của các đồ gia dụng, hãy đặt đồ vật 
nặng ở dưới, đồ vật nhẹ bên trên.

Không đặt các đồ gia dụng ở phòng ngủ

Không đặt các đồ gia dụng có kích thước lớn trong phòng 
ngủ, đặc biệt là phòng trẻ em và người cao tuổi, v.v...
để tránh bị các đồ vật này rơi đổ, đè lên trong khi ngủ.

Cố định để tủ không di chuyển.
Tìm cách giữ cho cửa không mở 
ra.

Tủ lạnh

Sử  dụ n g  r è m  l à m  
bằng chất liệu chống 
cháy.

Rèm cửa

Đặt tivi ở nơi càng thấp càng 
tốt, cố định bằng các thanh 
kim loại hoặc dây, đế gắn, v.v...

Tivi

Gắn đồ chặn bánh xe khi sử dụng 
các đồ gia dụng có gắn bánh xe.

Kệ tivi, v.v...

Cố định bằng các thanh 
kim loại hình chữ L hoặc 
chèn các tấm ván, v.v... 
dưới  đồ gia dụng để 
chúng dựa vào tường. 
N ế u  t ủ  c ó  h a i  t ầ n g  
chồng lên nhau, cố định 
mối nối bằng các thanh 
kim loại.

Tủ sách, tủ, v.v...

Đối với loại thiết bị chiếu sáng treo 
bằng 1 dây, sử dụng một vài dây xích 
và móc kim loại để giữ lại.

Thiết bị chiếu sáng

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
 họahttps://supportmap.jp

■Ground Support Map - 
Japan Home Shield Corporation 

Cố định để tủ không 
di  chuyển Gắn các  
thanh kim loại, v.v... để 
cửa không mở ra.

Tủ chén đĩa

Cách thu thập thông tin khi xảy ra thảm họa

Theo Luật phòng cháy chữa 
cháy,  ngay cả nhà ở cũng 
phải lắp đặt thiết bị báo cháy.

Thiết bị báo cháy dùng 
cho gia đình

Sử dụng thiết  bị  
ngắt tự động cho 
bếp.

Bếp ga

Sử dụng thiết bị có 
chức năng chữa 
cháy tự động khi 
động đất.

Thiết bị sưởi 
ấm

Dán tấm phim bảo 
vệ chống vỡ vào mặt 
trong kính cửa sổ.

Kính cửa sổ

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

■Trang chủ thành phố Obu
http://www.kasen-owari.jp/

■Thông tin phòng ngừa thảm họa ở sông ngòi của tỉnh Aichi

https://www.jma-net.go.jp/nagoya/

■Trang chủ Đài khí tượng địa phương Nagoya

Nhiều dự báo thời tiết sẽ được đăng tải trên trang chủ của Cục khí 
tượng. Thông tin “Dự báo tức thời về lượng mưa” sẽ dự báo phân 
bố lượng mưa trong mỗi 10 phút trước đó 1 tiếng.

https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/

■Radar, dự báo tức thời của Cục khí 
tượng

Thông tin thời tiết, phòng ngừa thảm họa khẩn cấp sẽ được gửi 
đến các thiết bị tương ứng thông qua các dịch vụ do NTT Docomo, 
au, Softbank Mobile cung cấp. Ngoài ra, mail thông báo khẩn cấp 
sẽ có âm báo riêng biệt. Không cần đăng ký trước. Tuy nhiên, có 
thể cần phải cài đặt nhận tin nhắn tùy theo loại máy.

■Mail thông báo khẩn cấp

https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi
/dourokasen/kasen/1002178.html

■Thông tin về mực nước sông ở thành phố Obu

Chúng tôi có bán “Radio phòng ngừa thảm họa” có thể nhận các 
nội dung phát sóng của đài phát thanh với giá 1.500 yên/máy tại 
Ban Đối phó khủng hoảng, Tòa thị chính thành phố Obu.
Ngoài chức năng phát sóng khẩn cấp liên quan đến thông tin 
thảm họa (tin nhanh động đất khẩn cấp, khuyến cáo sơ tán, v.v...), 
bảo vệ người dân như khủng bố, v.v..., các bạn cũng có thể nghe 
các chương trình phát thanh AM, FM trên Radio phòng ngừa thảm 
họa này.

■Radio phòng ngừa thảm họa thành phố Obu

Đài phát thanh sẽ phát những thông tin cần thông báo ngay khi 
xảy ra thảm họa. “J-Alert” cũng được sử dụng để truyền đạt các 
thông báo khẩn cấp.

<Khi nghe nội dung của đài phát thanh>
Bạn có thể xác nhận nội dung trên đài phát thanh bằng điện thoại.

☎ 0562-45-6209　　☎ 0562-45-6213

■Đài phát thanh

Bạn có thể nhận được các thông báo khẩn cấp về phòng ngừa 
thảm họa hay dự báo, dự đoán sắp tới như thông tin sơ tán và 
cảnh báo động đất khẩn cấp, sóng thần, cơn mưa xối xả, v.v... qua 
mail trên máy tính hoặc điện thoại di động, hay các ứng dụng trên 
điện thoại thông minh, v.v...

https://emg.yahoo.co.jp/

■Tin nhanh phòng ngừa thảm họa trên Yahoo! 

Đây là dịch vụ gửi tin tức qua thư điện tử truyền tải các thông tin 
an tâm an toàn của bán đảo Chita. Ngoài những cảnh báo thời tiết 
và thông tin phòng ngừa thảm họa của thành phố Obu, bạn còn 
có thể nhận được thông tin phòng chống tội phạm và bản tin 
động đất, v.v...

https://www.chitamaru.jp/safety
_info/melmaga_add.asp

■An tâm an toàn với tin tức được qua mail từ Chitamaru

“J-Alert” là một hệ thống truyền thông tin trực 
tiếp từ quốc gia đến người dân qua nhiều 
phương tiện,
khi xảy ra tình huống phải ứng phó ngay lập tức 
như thông tin về tên lửa đạn đạo hay khủng bố 
quy mô lớn, cảnh báo động đất khẩn cấp, cảnh 
báo sóng thần, v.v... Khi nhận được tin nhắn từ 
J-Alert, bạn hãy sơ tán ngay lập tức và thu thập 
thông tin chính xác theo chỉ dẫn từ chính quyền.

Ngoài việc gửi tin nhắn cùng với còi báo động đặc biệt qua đài phát 
thanh, bạn sẽ được thông báo qua mail thông báo khẩn cấp, v.v... Hãy 
bình tĩnh và hành động ngay lập tức.

■Hành động trong trường hợp có nguy cơ rơi tên lửa đạn đạoBạn có biết “J-Alert” không?

http://www.kokuminhogo.go.jp/

■Cổng thông tin điện tử bảo 
      vệ người dân

Nếu đang ở ngoài trời Nếu không có tòa nhà nào Nếu đang ở trong nhà

Hãy sơ tán vào trong tòa 
nhà gần đó hoặc dưới lòng 
đất. (Chú ý)

Trốn vào góc khuất hoặc 
nằm úp xuống đất, bảo vệ 
phần đầu.

Tránh xa cửa sổ hoặc di  
chuyển đến phòng không 
có cửa sổ.

(Chú ý) Nếu có thể thì bạn hãy chọn các tòa nhà kiên cố. Nếu gần đó không có, bạn cũng có thể 
chọn những tòa nhà khác.

Cách ứng phó với động đất Cách ứng phó với động đất


