
Ô đánh dấu
Phòng ngừa 
thảm họa　

Để xung quanh nhà được an toàn Vật phẩm dự trữ dùng khi khẩn cấp (vật dụng không thể thiếu)

Các điểm lưu ý về biện pháp an toàn ở căn hộ, chung cư, v.v...
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Hãy chuẩn bị sẵn những việc sau
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Kiểm tra mối nối của 
máng nước mưa có 
bị  lệch không, lá 
rụng và đất cát, v.v... 
có bị kẹt lại không. 
Kiểm tra cửa che 
mưa đóng mở có dễ 
dàng k hông,  sửa 
chữa nếu cửa có vấn 
đề.

Máng nước 
mưa, cửa che 
mưa

Không đặt các đồ vật 
gây cản trở khi ra vào 
như xe đạp hay chậu 
cây, v.v...

Xung quanh lối 
vào nhà

Không đặt chậu cây 
trên khung cửa sổ.

Khung cửa sổ

Đặt bình gas trên 
nền đất chắc chắn, 
cố định vào mặt 
tường bằng dây 
xích để bình gas 
không bị ngã.

Bình khí đốt 
hóa lỏng LPG

Kiểm tra xem ngói và ăng ten trên mái nhà có ổn 
định hay không, nếu có vấn đề thì hãy gia cố lại.

Mái nhà

Sắp xếp gọn gàng, thay đổi hoặc 
cố định vị trí các chậu cây hoặc 
dàn nóng điều hòa bên ngoài có 
nguy cơ rơi xuống.

Ban công

Lối vào

●Lối vào là một vị trí quan trọng như cửa 
thoát khẩn cấp, tuyến đường sơ tán. 
Không đặt bất cứ vật gì ở lối vào cho 
những trường hợp khẩn cấp.

Lối đi

●Không đặt đồ vật như xe đạp, v.v... trên 
lối đi để không gây cản trở cho việc sơ 
tán và đi lại. Ngoài ra, để phòng tránh 
hỏa hoạn, không để đồ vật dễ cháy 
như báo cũ, thùng các tông trên lối đi.

Cầu thang thoát hiểm, cửa thoát hiểm

●Không đặt đồ vật sẽ gây cản trở lối đi 
sao cho bạn có thể sơ tán an toàn khi 
khẩn cấp. Cần đặc biệt chú ý phía trước 
cửa thoát hiểm và gần cầu thang.  

Lối thoát hiểm của ban công
 (Cửa thoát hiểm khẩn cấp)

●Kiểm tra cách sử dụng thường xuyên. 
Ngoài ra, không đặt bất cứ vật gì xung 
quanh các phương tiện sơ tán.

Dụng cụ phòng ngừa thảm họa, 
thiết bị phòng chống hỏa hoạn

●Kiểm tra bình chữa cháy và chuông báo 
cháy, v.v... được đặt ở những khu vực 
chung như lối đi, v.v... hằng ngày.

Chú ý khi nhận được liên lạc 
từ tổ chức quản lý

●Chú ý đến các liên lạc từ tổ chức quản 
lý hằng ngày như thông báo kiểm tra 
các trang thiết bị phòng chống thảm 
họa, huấn luyện phòng chống thảm 
họa, v.v... Tích cực tham gia vào các 
buổi huấn luyện.

Ví dụ các vật phẩm dự trữ dùng khi khẩn cấp

Khác

Dây thừng, xà beng, kéo, cưa, v.v...Dụng cụ

Đèn pin
Chuẩn bị cho mỗi người một cái nếu có thể. 
Không được quên pin dự phòng (hoặc đồ vật 
có thể phát điện)

Radio di 
động

Là loại radio gọn nhẹ, có thể nghe cả đài AM 
và FM. Gần đây, còn có loại có thể sạc bằng tay 
và loại có thể sạc bằng bộ sạc điện thoại di 
động,v.v... rất tiện lợi.

Đồ quý giá
Một ít tiền mặt, bản sao thẻ bảo hiểm y tế, v.v... 
Cũng nên mang thêm tiền xu để sử dụng điện 
thoại công cộng.

Bộ dụng cụ 
cấp cứu

Ngoài thuốc bôi vết thương, băng cá nhân, 
thuốc hạ sốt, thuốc cảm cúm, v.v..., bạn cũng 
phải chuẩn bị bản sao sổ cấp thuốc và thuốc.

Thực phẩm

Hãy dự trữ thực phẩm đóng hộp và thực phẩm 
chế biến sẵn đóng gói, v.v... trong 3 ngày hoặc 
từ 7 ngày trở lên nếu có thể. Nếu gia đình có 
người gặp khó khăn trong ăn uống như người 
cao tuổi và trẻ em, người dễ bị dị ứng, v.v..., 
hãy chuẩn bị thêm loại thực phẩm phù hợp 
với họ.

Nước

Tiêu chuẩn nước uống cho 1 người lớn/ngày là 
3 lít, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn nước cho 3 ngày 
hoặc từ 7 ngày trở lên nếu có thể. Sẽ tiện hơn 
nếu có bình chứa nước bằng nhựa để nhận 
nước được cung cấp.

Nhiên liệu
Bếp mini và nhiên liệu rắn, bình ga dự phòng, 
v.v...

Sữa bột, bình sữa, thức ăn dặm, muỗng, tã, bông 
làm sạch, đai địu, khăn tắm hoặc chăn em bé, 
băng gạc, v.v...

Gia đình có trẻ sơ sinh
Bông thấm, băng gạc, đai đỡ bụng, đai chữ T, 
bông làm sạch và đồ dùng trẻ sơ sinh, khăn giấy, 
tấm lót bằng nylon, sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ 
và trẻ em, v.v...

Gia đình có phụ nữ đang mang thai

Quần áo để thay, tã, khăn giấy, sổ tay người 
khuyết tật, dự phòng dụng cụ hỗ trợ, thuốc 
thường dùng, mắt kính dự phòng, thông tin liên 
lạc khi khẩn cấp, v.v...

Gia đình có người cần được quan 
tâm đặc biệt

Danh sách kiểm tra các vật dụng dự trữ dùng khi khẩn cấp (ví dụ)

Hãy ghi các vật dụng không thể thiếu của gia đình bạn

Gia cố tường không có móng vững chắc nằm trong lòng đất, tường không có 
bê-tông cốt thép, v.v... Sửa chữa khi tường bị nứt hoặc nghiêng, cốt thép bị rỉ sét.
* Nếu có điểm nào chưa rõ, vui lòng liên hệ với Phòng kiến trúc nhà ở của tòa thị chính.

Tường rào gạch block

Mũ bảo hiểm, găng tay lao động, bật lửa, chăn, túi ngủ, thảm dã ngoại, dao, bô vệ sinh xách tay, khăn giấy, chén bát, 
màng bọc, khẩu trang, túi giữ ấm dùng một lần, đồ lót, đồ dùng để ghi chép, v.v...

Thực phẩm

Nước (3 lít/ngày/người)

Nhiên liệu (bếp mini và nhiên liệu rắn, bình ga dự phòng)

Đèn pin (bóng đèn, pin dự phòng)

Radio di động (pin dự phòng)

Đồ quý giá, tiền mặt

Bản sao thẻ bảo hiểm y tế

Bản sao sổ cấp thuốc và thuốc

Mũ bảo hiểm, mũ trùm đầu phòng ngừa thảm họa

Các loại dụng cụ (dây thừng, xà beng, xẻng)

Găng tay lao động

Nến, đèn bão, bật lửa (diêm)

Chăn, chăn bông, túi ngủ

Thảm dã ngoại

Dao, đồ khui đồ hộp, đồ khui chai

Bô vệ sinh xách tay

Giấy vệ sinh

Khăn giấy (và khăn giấy ướt)

Chén bát đơn giản (đũa dùng một lần, đĩa giấy, cốc giấy)

Màng bọc, giấy bạc

Túi nilon

Đồ dùng vệ sinh cá nhân

Khẩu trang, túi giữ ấm dùng một lần

Máy trợ thính, mắt kính

Cách ứng phó với động đất
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


