
□ Có nguy cơ ngập lụt sông　　　　　　 (độ sâu ngập: 　　 - 　　 m)

Hãy chuẩn bị cho thiệt 
hại do gió bão, lũ lụt Bảng My Timeline

Chuẩn bị thường xuyên m
ỗi ngày

Sơ tán người 
cao tuổi, v.v.

□ Có nguy cơ sạt lở đất cát (□ Sạt lở vách núi　□ Sạt lở đất đá　□ Trượt lở đất)

●Nhà tôi … 
        ■ Bên trong khu vực
        ■ Bên ngoài khu vực

Những người mất nhiều 
thời gian để lánh nạn như 
người cao tuổi phải sơ tán 
khỏi những nơi nguy hiểm

Ưu tiên①                                    (Phương thức lánh nạn: □ Ô tô　□ Đi bộ　□                    ) (Thời gian cần để lánh nạn: 　　　phút)

Khi

Ưu tiên②                                    (Phương thức lánh nạn: □ Ô tô　□ Đi bộ　□                    ) (Thời gian cần để lánh nạn: 　　　phút)

Xảy ra 
thiên tai

M
ưa dữ dội

 (trước vài giờ)
Trước 2-5 ngày 

Trước 1 ngày – ngày 
m

ưa lớn
Thời gian

M
ức cảnh 

báo

Cảnh báo mưa lớn đặc biệt
Có ngập lụt sông/sạt lở đất cát!

Đảm bảo an toàn khẩn cấp

Tôi có thể làm gì nếu tôi chưa sơ tán được?

Nguy hiểm tính mạng
Đảm bảo an toàn ngay lập 

tức !!

Thông tin thời tiết
Thông tin lánh nạn từ thành phố

Phải làm gì?

Động thái của địa phương và 
điều cần chú ý Hành động của tôi (và gia đình)

Ngày tạo:

Tình hình nhà mình 
(xung quanh)

Địa điểm lánh 
nạn

Thông tin thời tiết về bão và mưa lớn
 (Dự báo thời tiết hàng tuần, v.v.)

Cảnh báo mưa lớn/Cảnh báo lũ lụt 
Thông tin cảnh báo ngập lụt

Thông tin cảnh báo sạt lở đất cát
Thông tin nguy cơ ngập lụt

Thông tin cảnh báo sớm

Cảnh báo mưa lớn/lũ lụt

Nâng cao khả năng sẵn 
sàng đối phó với thiên tai

Kiểm tra hoạt động 
sơ tán của bản thân

Tiêu chuẩn lánh nạn
(thời điểm)

Những vật dụng 
mang theo trong 
trường hợp khẩn cấp
(những thứ mang 
theo khi đi lánh nạn)

①

②

③

④

Toàn thể mọi người sơ tán khỏi 
những nơi nguy hiểmChỉ thị sơ tán

Đảm bảo lánh nạn trước khi đạt mức cảnh báo cấp độ 4! Hãy ghi sẵn họ tên và địa chỉ của người hỗ trợ nếu bạn cần 
trợ giúp khi xảy ra thiên tai.

Họ tên Địa chỉ

Xảy ra động đất Khi có nguy cơ xảy ra thiên tai

Trường hợp xảy ra hỏa hoạn 
quy mô lớn

Trường hợp không thể 
sinh hoạt ở nhà

Trường hợp không thể 
sinh hoạt ở nhà

Nhà ở an toàn của người thân, người quen 
và địa điểm lánh nạn khi có thiệt hại do 

gió bão, lũ lụt, v.v

Trường hợp hỏa hoạn không có nguy cơ lan rộng, không thể 
sinh hoạt ở nhà do nhà sập

Trong trường hợp động đất Trường hợp có thiệt hại do gió bão, lũ lụt

※Địa điểm để thoát khỏi nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra lũ lụt, 
sạt lở đất cát, v.v

Địa điểm lánh nạn khu diện rộng
Nơi bảo vệ bạn khỏi hỏa hoạn lớn

Nơi lánh nạn Địa điểm để sinh hoạt trong một khoảng thời gian nhất định

Ví dụ) Công viên○○, trường tiểu học○○

Ví dụ) Trường tiểu học○○　   
※Ngoài nơi lánh nạn, nếu có địa điểm nào khác có thể lánh nạn như nhà người thân, người quen thì bạn hãy cân nhắc sơ tán đến nơi đó.

Ví dụ) Trường tiểu học○○

Ví dụ) Trung tâm cộng đồng ○○
Ví dụ) Công viên○○

Địa điểm lánh nạn tạm thời
Địa điểm theo dõi quá trình chuyển đổi của thiên tai 

sau trận động đất

Sạt lở 
đất cát

Lũ lụt

Mở đầu01

02 Chuẩn bị cho động đất
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Sự chuẩn bị hàng ngày04

Mọi người cùng chuẩn bị05
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Địa điểm lánh nạn khẩn cấp
Nơi lánh nạn

Xảy ra động đất!

Lũ lụt
Sạt lở đất cát
Mưa lớn
Bão

Thông tin phòng chống thiên tai

Sinh hoạt tại nơi lánh nạn

Các loại bản đồ
Danh sách

Cuộc họp phòng chống thiên tai

My Timeline

Hãy điền sẵn nơi lánh nạn trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Hãy biết! Hãy chuẩn bị! Hãy tuân thủ!

Chúng tôi sử dụng mực gốc dầu 
thực vật

© Thành phố Sagamihara

Phát hành / Tháng 9 năm 2021
Cục quản lý nguy cơ thành phố Sagamihara

Dựa trên quan điểm thiết kế phổ quát (UD), chúng tôi sử dụng 
phông chữ thiết kế phổ quát dễ đọc, được cân nhắc để có thể 
truyền tải thông tin một cách thích hợp đến nhiều người hơn.
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"Kiến thức" chính xác về phòng chống thiên tai và "sự chuẩn bị" 
hàng ngày sẽ bảo vệ tính mạng của bạn và gia đình khỏi thiên tai.

Bạn sẽ làm gì nếu bây giờ xảy ra thiên tai như động đất, lũ lụt hoặc 
sạt lở đất cát? Để bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình khỏi 
một thảm họa mà bạn không biết sẽ xảy ra khi nào, điều quan trọng 
là phải trang bị "kiến thức" chính xác về phòng chống thiên tai và 
"chuẩn bị" kỹ lưỡng hàng ngày.

Để chuẩn bị cho động đất, không thể thiếu các biện pháp chủ động 
như làm nhà chống động đất và ngăn đồ đạc bị lật đổ để giảm thiệt 
hại nhiều nhất có thể. Ngoài ra, đối với trường hợp thiệt hại do gió 
bão, lũ lụt dễ dự đoán hơn so với động đất, bạn có thể bảo vệ sự an 
toàn của bản thân và gia đình bằng cách lánh nạn càng sớm càng tốt.

Đặc biệt trong những năm gần đây, thiệt hại do mưa lớn cục bộ 
ngày càng gia tăng, ngoài ra còn có những lo ngại về sự gia tăng hơn 
nữa của tần suất và cường độ mưa lớn do biến đổi khí hậu. Thành phố 
đã tuyên bố "Tình trạng khẩn cấp về khí hậu Sagamihara" và đang 
đẩy mạnh các nỗ lực để phòng chống thiên tai.

Cuốn sách hướng dẫn này tổng hợp những vấn đề quan trọng 
không thể thiếu trong công tác phòng chống thiên tai, chẳng hạn như 
những gì nên chuẩn bị hàng ngày và những hành động mà mỗi người 
nên thực hiện khi xảy ra thiên tai. Các bạn hãy sử dụng hiệu quả cuốn 
sách này nhé!

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu Sagamihara
Biến đổi khí hậu, được cho là ảnh hưởng từ sự nóng lên toàn cầu, đang ngày càng gây ra nhiều tác động rõ rệt trên 

khắp thế giới. Ở thành phố này, cơn bão Hagibis năm 2019 (Reiwa Gannen Higashi-Nihon Taifu) đã gây ra nhiều 
thảm họa sạt lở đất cát tập trung ở các khu vực bán bình nguyên và gây ra thiệt hại trên quy mô chưa từng có.

Từ đó, toàn thành phố đã chia sẻ nhận thức rằng tác động của biến đổi khí hậu là nguy cơ mà ai cũng phải đối mặt, 
đồng thời toàn thành phố cần phải chung sức nỗ lực thực hiện các biện pháp để kiểm soát lượng khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính và đối phó với tình trạng tổn hại sức khỏe do nắng nóng và thiên tai như mưa lớn tập trung, v.v. Do đó, 
tháng 09 năm 2020, thành phố đã tuyên bố "Tình trạng khẩn cấp về khí hậu Sagamihara" - Tuyên bố tình trạng khẩn 
cấp về khí hậu đầu tiên với tư cách là đô thị cấp quốc gia.

"Địa điểm lánh nạn khẩn cấp" và 
"nơi lánh nạn" khác nhau!

Các bạn 
có biết?

Nơi lánh nạn là địa điểm 
để sinh hoạt

"Địa điểm lánh nạn khẩn cấp" là nơi được chỉ định 
để tạm thời bảo vệ tính mạng khi sắp xảy ra lũ lụt, sạt 
lở đất cát hoặc hỏa hoạn do động đất. Nó được phân 
thành 3 loại tùy vào quy mô và loại thiên tai.

※Về nguyên tắc, thực phẩm và các vật dụng khác sẽ không 
được phân phát, vì vậy các bạn hãy tự chuẩn bị những vật 
dụng cần thiết tối thiểu.

"Nơi lánh nạn" là cơ sở để sinh hoạt cho đến khi tìm 
được nơi sống mới dành cho những người mà nhà cửa 
không còn ở được vì bị sập do động đật hoặc sạt lở đất 
cát sau khi nguy hiểm từ thảm họa đã qua.

※Thực phẩm và các vật dụng khác sẽ được phân phát, 
nhưng các bạn hãy tự chuẩn bị những vật dụng cần 
thiết tối thiểu để phòng trường hợp không đủ.
※Việc vận hành nơi lánh nạn do tất cả những người sử 

dụng cùng hợp tác thực hiện, đặc biệt là Hội đồng 
vận hành nơi lánh nạn.

● "Địa điểm lánh nạn tạm thời" (động đất)
Địa điểm theo dõi quá trình chuyển đổi của thiên tai sau trận 
động đất, do mỗi Hội tự trị quyết định (khu đất trống, công 
viên nhỏ, trường học, v.v.)

● "Địa điểm lánh nạn khu diện rộng" (động đất)
Nơi bảo vệ bạn khỏi hỏa hoạn quy mô lớn

● "Địa điểm lánh nạn khi có thiệt hại do gió 
bão, lũ lụt" (lũ lụt, sạt lở đất cát)
Nơi bảo vệ bạn khỏi lũ lụt và sạt lở đất cát

※Các bạn hãy xem bản đồ và danh sách ở các trang 25-30 để biết địa điểm lánh nạn khẩn cấp và nơi lánh nạn ở khu vực. 
(Hãy liên hệ với Hội tự trị ở khu vực bạn đang sinh sống để biết các địa điểm lánh nạn tạm thời.)

Linh vật đại diện của thành phố Sagamihara
Sagamin
Phiên bản Tiến sĩ

さがみはら気候非常事態宣言 Tìm kiếm

M
ở đầu

01M
ở đầu
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Địa điểm lánh nạn khẩn cấp là 
nơi bảo vệ tính mạng của bạn.

Hãy biết! Hãy chuẩn bị! Hãy tuân thủ!
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● Đảm bảo an toàn cho bản thân là ưu tiên hàng 
đầu.

● Hãy nhận thông tin của cơ quan giao thông 
vận tải và tình hình hư hỏng đường sá.

● Xác nhận sự an toàn của gia đình và ngôi nhà 
của bạn bằng cách sử dụng Dịch vụ chuyển lời 
nhắn khi xảy ra thảm họa.

● Điều quan trọng là mỗi người phải bình tĩnh 
nhận định và có những hành động phù hợp tùy 
theo hoàn cảnh xung quanh.

※Suy nghĩ lộ trình để trở về nhà, chuẩn bị sẵn "đồ về nhà" như 
đèn pin và giày thể thao ở văn phòng để phòng khi có thiên tai.

Nếu bạn cảm thấy khó về nhà, đừng 
vội vã di chuyển mà hãy kiểm tra 

tình hình xung quanh trước!

Nhiều người 
không thể trở về 

nhà

● Giao thông công cộng 
ngừng hoạt động

● Ùn tắc giao thông 
nghiêm trọng do tắc 
đường, hạn chế giao 
thông và nhu cầu giao 
thông gia tăng

Về cơ bản các doanh nghiệp sẽ “Hạn chế về 
nhà đồng loạt”.

Các doanh nghiệp cần cân nhắc trước về việc “chờ 
tại cơ sở” - cho nhân viên chờ tại nơi làm việc và các 
biện pháp về giờ đi làm/giờ về cho đến khi có thể xác 
nhận an toàn khi có thiên tai quy mô lớn.

● Hãy chuẩn bị "môi trường để đợi trong cơ sở", chẳng 
hạn như dự trữ thực phẩm cho nhân viên đang đợi 
trong cơ sở và thiết lập quy trình xác nhận sự an toàn 
của cơ sở, v.v.

● Hãy xem xét "quy tắc về các biện pháp cho những 
người khó về nhà", chẳng hạn như quy định trước thời 
gian về nhà của nhân viên khi có thiên tai, v.v. 

● Lập kế hoạch kinh doanh liên tục, v.v., và "chuẩn bị để 
ứng phó suôn sẻ khi có thiên tai".

Nếu có động đất lớn 
xảy ra?

Động đất xảy ra!
Bạn nên làm gì khi đó?

Ngay trước khi xuất hiện rung lắc mạnh với 
chấn độ từ 5 yếu trở lên, bạn sẽ được thông 
báo "Sắp có rung lắc mạnh" qua tivi, đài radio, 
kênh phát sóng Hibari (Hibari housou), điện 
thoại di động, v.v.
※Tuy nhiên, ở những vùng gần tâm chấn có 

thể không kịp thông báo rung lắc mạnh.

Cảnh báo khẩn cấp về động đất

Động đất xảy ra

1 phút

10 phút Một vài giờ

3 ngày

● Trước hết, bảo vệ bản thân là 
việc ưu tiên hàng đầu.

Di chuyển đến địa điểm mà đồ vật 
sẽ không bị đổ hoặc rơi xuống, 
chẳng hạn như núp dưới gầm của 
chiếc bàn chắc chắn và đợi đến khi 
bớt rung lắc mạnh.

▶ Nếu bạn cảm thấy rung lắc, hãy nhấn nút 
tất cả các tầng và ra khỏi thang máy ở 
tầng dừng lại đầu tiên.

▶ Nếu bạn bị mắc kẹt, hãy liên hệ với bên 
ngoài bằng nút khẩn cấp hoặc hệ thống 
liên lạc nội bộ Intercom và chờ cứu hộ. 
Đừng quá cố gắng để thoát ra ngoài vì rất 
nguy hiểm.

● Khi rung lắc giảm bớt, hãy 
kiểm soát lửa.

Đừng quên khóa van gas.

● Mở cửa chính và cửa sổ để 
đảm bảo lối thoát hiểm.

● Kiểm tra sự an toàn của gia đình bạn.

● Nếu đang xảy ra hỏa hoạn thì xử lý dập lửa ngay.
● Nếu các mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi, hãy đi dép hoặc giày để bảo 

vệ chân.
● Nếu có nguy cơ sập nhà, hãy mang vật dụng thiết yếu trong 

trường hợp khẩn cấp và sơ tán đến địa điểm lánh nạn tạm thời.

Hạn chế nói chuyện điện thoại, hãy sử dụng Dịch vụ 
chuyển lời nhắn khi xảy ra thảm họa.

● Kiểm tra sự an toàn của hàng xóm.
Đặc biệt, tích cực hỏi thăm những nhà có người cần hỗ trợ 

khi có thiên tai, chẳng hạn như người già sống một mình để 
xác nhận sự an toàn của họ.

● Thu thập thông tin qua tivi, đài radio, v.v.
● Nếu hàng xóm xảy ra hỏa hoạn và có người không thể di chuyển, hãy 

giúp đỡ hàng xóm dập lửa và cứu người ra ngoài. Đồng thời gọi 119.
● Khi bạn rời khỏi nhà để đón con hoặc kiểm tra sự an toàn của hàng 

xóm, hãy để lại giấy ghi chú có ghi điểm đến của bạn ở vị trí mà chỉ 
gia đình bạn biết (biện pháp chống trộm).

● Hãy kiểm tra sự an toàn của nhà cửa khi bạn trở 
về nhà từ nơi lánh nạn.

● Có thể mất một thời gian để các cơ sở hạ tầng quan 
trọng được khôi phục, vì vậy hãy dự trữ nước, thực 
phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày.

● Liên tục thu thập thông tin.
● Luôn thận trọng với động đất và hỏa hoạn, v.v.

Nếu nhà bạn không có nguy cơ sập đổ, 
hỏa hoạn thì không cần phải lánh nạn. 
Nếu bạn thấy có thể tiếp tục ở nhà sau khi 
đã xác nhận sự an toàn, hãy "lánh nạn tại 
nhà".

Vì thế, hãy chuẩn bị càng nhiều càng tốt 
để có thể sinh hoạt tại nhà, ví dụ làm nhà có 
khả năng chống động đất và thực hiện các 
biện pháp ngăn chặn đồ nội thất đổ lật, rơi 
xuống; dự trữ nước, thực phẩm và nhu yếu 
phẩm hàng ngày, v.v. Ngoài ra, bạn có thể 
được cung cấp thực phẩm và các vật dụng 
bằng cách đăng ký tại nơi lánh nạn.

Lánh nạn tại nhà

Nếu nhà của bạn bị sập hoặc bị hỏa 
hoạn, khó có thể ở, bạn sẽ phải sống tại 
nơi lánh nạn.

Việc vận hành nơi lánh nạn do tất cả 
những người sử dụng cùng hợp tác thực 
hiện, đặc biệt là Hội đồng vận hành nơi 
lánh nạn.

Chúng ta hãy giúp đỡ nhau trong sinh 
hoạt và không quên quan tâm lẫn nhau. 
Các bạn hãy xem trang 22 để biết những 
điều cần lưu ý khi sống ở nơi lánh nạn.

Sinh hoạt tại nơi lánh nạn

Thật khó để bình tĩnh phán đoán vào thời điểm xảy ra trận động đất lớn. 
Vì thế, chúng ta hãy ghi nhớ trước các mẫu hành vi tiêu chuẩn để có thể 
bình tĩnh xử lý trong các trường hợp khẩn cấp.

Nếu bạn gặp động đất khi đang ở bên ngoài... Chuẩn bị cho trường hợp khó về nhà khi có thiên tai

OF
F

Dập lửa Thông tin về 
thiên tai/thiệt 

hại

Trong thang máy

▶ Cách 60m lại có lối thoát hiểm, 
vì vậy hãy di chuyển dọc theo 
các bức tường và đi lên mặt đất.

▶ Nếu xảy ra hỏa hoạn, hãy dùng 
khăn tay che mũi và miệng và di 
chuyển trong tư thế hạ thấp 
người.

Trung tâm mua sắm dưới lòng đất
▶ Nhanh chóng tránh xa các dốc và 

vách đá vì có nguy cơ bị chôn sống 
do sụt lở đất cát.

▶ Nếu bạn cảm thấy động đất ở khu 
vực biển, hãy di chuyển đến chỗ 
cao (đất cao) ngay lập tức. Ngoài 
ra, hãy rời khỏi biển và sông càng 
xa càng tốt.

Gần núi và bờ biển

▶ Khi phát hiện chấn động mạnh, tàu điện 
và xe buýt sẽ dừng khẩn cấp, vì vậy hãy 
nằm chắc vào tay nắm treo, thanh vịn và 
giữ vững chân để không bị ngã.

▶ Không tự tiện ra khỏi xe mà tuân theo 
hướng dẫn của nhân viên phụ trách.

Trên tàu điện/xe buýt

▶ Phanh gấp có thể gây tai nạn, vì thế 
hãy giảm tốc độ từ từ, đỗ xe bên trái 
đường và tắt máy.

▶ Khi lánh nạn, hãy cắm chìa khóa ở xe 
để nếu có xe khẩn cấp đi qua thì có 
thể di chuyển xe đang đỗ.

Khi đang lái ô tô

▶ Bảo vệ đầu của bạn bằng hành lý để 
tránh bị thương do các vật rơi xuống 
như kính và biển báo.

▶ Tránh xa các bức tường gạch, đá.
▶ Không chạm vào dây điện bị đứt, rơi 

xuống.

Khu dân cư/Khu phố mua sắm

Những nhãn dán 
này là ký hiệu

Chín tỉnh thành, trong đó có thành phố Sagamihara đã ký thỏa thuận với các 
cửa hàng tiện lợi, nhà hàng Family, trạm xăng, v.v. về việc hỗ trợ đi bộ về nhà.

Tại các cửa hàng này, bạn sẽ được hỗ trợ trong phạm vi có thể, chẳng hạn như 
được sử dụng nước máy, nhà vệ sinh và được cung cấp thông tin giao thông 
đường bộ.

Trạm hỗ trợ về nhà khi có thiên tai

● Trong một môi trường xa lạ với nhiều người lánh nạn 
không xác định, bạn cần thận trọng vì có thể bị suy 
nhược cơ thể do căng thẳng và làm việc quá sức, cũng 
như cần thận trọng với các bệnh truyền nhiễm. Do đó, 
nếu bạn có thể sơ tán ở bên ngoài nơi lánh nạn, chẳng 
hạn như tại nhà riêng hay nhà của người thân, người 
quen thì hãy cân nhắc đến việc lánh nạn ở những nơi đó.

02Chuẩn bị cho động đất

02Chuẩn bị cho động đất

Chín tỉnh thành: tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, Tokyo, tỉnh Kanagawa, thành phố Yokohama, thành phố 
Kawasaki, thành phố Chiba, thành phố Saitama, thành phố Sagamihara

Bác có 
ổn không?
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Những điểm cần kiểm tra khi lánh nạn 

Lánh nạn đến nơi lánh nạn

Lánh nạn tại nhà

Chờ ở địa điểm lánh nạn 
tạm thời

Lánh nạn tại nhà

Lánh nạn đến nhà của 
người thân, người quen

□ Kiểm tra lại nguồn lửa và ngắt cầu dao điện (đề 
phòng hỏa hoạn do truyền điện).

□  Để lại ghi chú liên lạc với gia đình đang ở bên ngoài.
□  Hạn chế tối đa hành lý.
□  Lánh nạn bằng cách đi bộ. Về nguyên tắc cấm lánh 

nạn bằng ô tô hoặc xe máy.
□  Khi di chuyển tránh những con đường hẹp, hàng 

rào, bờ sông, v.v.
□  Nắm chắc tay người già và trẻ em.

● Sử dụng ba lô, v.v. để đảm bảo cả hai 
tay đều rảnh

● Mang găng 
tay

● Mặc áo dài tay 
và quần dài

● Bảo vệ đầu bằng mũ 
bảo hiểm và mũ trùm 
đầu phòng chống 
thiên tai

● Đi giày có đế dày 
và đã đi quen

Lưu ý: Nếu bạn lánh nạn bằng ô tô sau khi xảy ra động đất, địa điểm lánh nạn khẩn cấp và khu vực xung quanh sẽ đông đúc ô tô, 
khiến việc lánh nạn bị chậm trễ hơn. Chúng ta hãy tránh lánh nạn bằng ô tô vì nó sẽ cản trở nhiều hoạt động.

Đây là thiết bị tự động ngắt điện khi phát hiện có rung lắc ở mức 
độ nhất định. Ngoài ra còn có loại mà bạn có thể tự cài đặt.

Vì điện sẽ ngừng ngay lập tức nên chúng ta hãy chuẩn bị cả các 
biện pháp khi mất điện như đảm bảo hệ thống chiếu sáng dùng khi 
lánh nạn và đảm bảo nguồn điện khẩn cấp cho các thiết bị có liên 
quan trực tiếp đến tính mạng.

Đây là một thiết bị phát hiện 
khói và nhiệt phát sinh do hỏa 
hoạn và thông báo cho bạn bằng 
âm thanh hoặc giọng nói. Chỉ cần 
lắp trên trần nhà hoặc tường, nó 
sẽ phát huy chức năng.

Bằng cách sử dụng rèm cửa và 
thảm làm vật dụng chống cháy, 
đám cháy sẽ khó cháy hơn, có 
thể ngăn cháy lan ngay lập tức.

Ngay cả khi xảy ra hỏa hoạn, nếu 
chữa cháy sớm được thì có thể 
giảm thiểu thiệt hại. Chúng ta hãy 
lắp đặt bình cứu hỏa ở vị trí dễ lấy 
và kiểm tra trước cách sử dụng.

Lắp đặt cầu dao cảm biến động đất 

Sử dụng rèm cửa làm vật dụng chống cháy

Lắp đặt bình cứu hỏa và ghi nhớ cách sử dụng

Hỏa hoạn xảy ra khi sự cố mất điện (do thiên tai như động đất, 
bão lụt, v.v) được phục hồi và truyền điện trở lại được gọi là “hỏa 
hoạn do truyền điện”. Việc phục hồi có thể mất vài ngày sau 
thiên tai và điều đáng sợ là sự chênh lệch thời gian đó khiến việc 
phát hiện và chữa cháy bị chậm trễ. Có không ít trường hợp xảy 
ra hỏa hoạn từ một ngôi nhà đã đi lánh nạn và không có người ở.

● Lưu ý để phòng tránh hỏa hoạn do truyền điện

"Hỏa hoạn do truyền điện" với sự chênh lệch 
thời gian đáng sợ

Chúng ta hãy chú ý không đặt 
các vật liệu dễ cháy như quần áo 
để giặt hoặc đệm ở xung quanh 
thiết bị sưởi ấm như lò sưởi, v.v. 
Ngoài ra, cần có các biện pháp 
để tránh lò sưởi bị đổ lật.

Không đặt bất cứ thứ gì xung quanh lò sưởi, v.v.

入

Tháo vòi phun và 
hướng vào nguồn 
lửa.

2Mang bình cứu 
hỏa đến địa điểm 
cần sử dụng.

1

3

Cách sử dụng bình cứu hỏa

Bóp mạnh van 
để phun.4

● Đi vòng quanh theo chiều gió, tránh nhiệt và khói của ngọn lửa.
● Trong nhà cần đảm bảo lối đi lánh nạn quay lưng với cửa ra vào.
● Thay vì nhắm vào ngọn lửa, hãy xịt vòi từ bên này sang bên kia 

về phía vật đang cháy.

● Lưu ý khi dập lửa

Phì 
phì 

※Bình cứu hỏa có thời hạn sử dụng.

Có nhà của người thân và người quen để nhờ.

Ở trạng thái có thể sinh hoạt tại nhà

Lánh nạn đến địa điểm lánh nạn khu diện rộng

Trở về nhà nếu rung lắc và hỏa hoạn đã giảm bớt và sự an toàn xung quanh đã được đảm bảo.

Xảy ra hỏa hoạn quy mô lớn, nguy hiểm khi ở địa điểm lánh nạn tạm thời

Sơ tán đến địa điểm lánh nạn tạm thời

① Nhà tôi đã sập hoặc chưa sập, nhưng tôi cảm thấy nguy hiểm.

② Xảy ra hỏa hoạn tại nhà và không thể chữa cháy ngay.

③ Có nguy cơ cháy lan do hỏa hoạn ở khu vực hàng xóm.

Khi có thiên tai lớn, “nơi cứu hộ" 
có thể được xây dựng.

Đây là cơ sở để tiến hành các hoạt động cứu trợ y tế, trong đó tập trung vào sơ 
cứu người bị nạn, và trường tiểu học, trung học cơ sở là những nơi được chỉ định.

※Hãy tham khảo bản đồ và danh sách ở các trang 25-30 để biết các địa điểm lánh nạn khu diện rộng, nơi lánh nạn, nơi cứu hộ.

0202

Có 1 mục tương ứng trở lên

Có

Có

Có

Không

Không

Không

Không có mục 
nào tương ứng

Xảy ra thiên tai

OFF!!

Hãy cùng kiểm tra quy trình lánh nạn!
Trường hợp phải lánh nạn do động đất xảy ra, địa điểm lánh nạn sẽ khác 

nhau tùy thuộc vào tình hình.
Hãy hành động theo tình trạng tại thời điểm đó, chẳng hạn như nhà cửa 

có bị sập hay không, có xảy ra hỏa hoạn hay không và quy mô hỏa hoạn, v.v.

Quy trình đánh giá hành động lánh nạn
Lắp đặt chuông báo cháy dành cho nhà ở

Chuẩn bị cho động đất

Chuẩn bị cho động đất

Hãy cùng ngăn chặn hỏa hoạn do động đất!
Khi động đất xảy ra, hỏa hoạn có nguy cơ xảy ra đồng thời ở nhiều nơi.
Để ngăn chặn hỏa hoạn do động đất, điều quan trọng là từng hộ gia đình không để xảy ra hỏa hoạn.
Để đề phòng hỏa hoạn do động đất, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp hàng ngày để ngăn nhà 

mình không trở thành nguồn lửa.

Không để xảy ra hỏa hoạn từ nhà mình - Chuẩn bị 
cho hỏa hoạn do động đất

Kéo mạnh chốt 
an toàn.

● Khi lánh nạn cần ngắt cầu dao 
trước khi ra khỏi nhà.

● Trước khi bật lại cầu dao, hãy 
kiểm tra cẩn thận để đảm bảo 
thiết bị điện, mạch điện và 
dây điện không bị hư hỏng.

● Mặc quần áo dễ 
vận động
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Ở các tầng cao, hiện tượng rung lắc chậm có thể tiếp diễn trong thời gian rất 
dài. Hãy cùng thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống đổ lật đối với đồ 
nội thất và thiết bị văn phòng.

Hầu hết các chấn thương do động đất có nguyên nhân do đồ nội thất bị lật đổ 
hoặc di chuyển.

Nếu hàng ngày chúng ta thực hiện các biện pháp an toàn như cố định đồ nội thất 
thì có thể giảm nguy cơ bị thương.

Biện pháp an toàn ngoài trời

Biện pháp phòng chống thiên tai cho các tòa 
nhà cao tầng và chung cư

Không đặt xe đạp hoặc chậu hoa để 
tránh gây trở ngại cho việc lánh nạn vào 
lúc khẩn cấp.

Xung quanh hành lang

Kiểm tra mái ngói và mái tôn có bị nứt, hở, bong tróc không và ăng 
ten đã được cố định chắc chắn chưa.

Mái nhà

Đặt lên trên nền vững chắc 
để tránh bị lật và đảm bảo 
rằng nó đã được cố định vào 
tường bằng dây xích.

Bình khí propane
Không đặt những vật dụng có nguy cơ bị rơi 

xuống hoặc những vật dụng không cần thiết.
Kiểm tra xem dàn nóng của điều hòa không 

khí đã được cố định chắc chắn chưa.

Ban công

Kiểm tra xem có vết nứt hoặc bị 
nghiêng không và sửa chữa nếu có. 
Đảm bảo rằng móng và các thanh 
cốt thép đã được thi công đúng 
cách. Nếu bạn không chắc chắn, 
hãy xác nhận với nhà chuyên môn.

Tường block bê tông

Tình nguyện viên phòng chống đồ nội thất đổ lật

Thành phố đang thiết lập chế độ trợ cấp chi 
phí khi tiếp nhận kiểm tra khả năng chịu rung 
lắc và sửa chữa đối với nhà mặt đất và chung 
cư phân lô đạt tiêu chuẩn chịu rung lắc cũ 
(trước ngày 31 tháng 5 năm 1981).

Hãy cùng tiếp nhận kiểm tra khả năng 
chịu rung lắc!

Hiệp hội tình nguyện viên Sagamihara đang hỗ trợ thực hiện các 
biện pháp phòng chống đồ nội thất đổ lật - "những gì bạn có thể làm 
trước khi có thảm họa" dành cho những người không thể tự mình 
thực hiện các biện pháp phòng chống đồ nội thất đổ lật do khuyết tật 
hoặc tuổi cao.

Liên hệ: Hiệp hội tình nguyện viên Sagamihara　☎ 042-759-7982
Giờ tiếp nhận: thứ Hai đến thứ Bảy (trừ ngày lễ)

　　　　　　　　　　　10 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Liên hệ: Ban kiến trúc - Nhà ở

☎ 042-769-8252

Các biện pháp an toàn trong nhà

● Không để khoảng trống giữa đồ nội thất và 
tường.

● Bắt vít đồ nội thất vào tường bằng miếng kim 
loại hình chữ L.

● Nếu khó bắt vít vào tường, hãy lắp một thanh 
giữ vào khoảng trống giữa đồ nội thất và trần 
nhà.

● Đối với đồ nội thất hai tầng, hãy nối phần trên 
và phần dưới bằng miếng kim loại.

● Dán mặt đáy của đồ nội thất với sàn bằng tấm 
dán.

Ngăn đồ đạc bị lật đổ hoặc di chuyển

Đảm bảo lối đi lánh nạn

Cất trữ đồ cẩn thận

● Không đặt đồ nội thất hoặc 
hành lý ở gần lối đi hoặc 
cửa ra vào.

Dán màng bảo vệ bề mặt kính
● Dán màng bảo vệ bề 

mặt kính lên kính cửa 
sổ, kính ở tủ chén đĩa 
và khung tranh ảnh.

● Khi cất đồ vào giá sách hoặc tủ 
bát đĩa, hãy hạ thấp trọng tâm 
bằng cách đặt vật nặng ở dưới 
và vật nhẹ ở trên để khó bị đổ.

● Không đặt bất cứ thứ gì lên 
trên đồ nội thất.

Phòng chống chén 
đĩa bị rơi ra

● Gắn các miếng kim loại vào 
cửa tủ chén đĩa để ngăn chén 
đĩa bị rơi ra ngoài.

● Trải tấm chống trượt ở tủ. 
Lắp khung chống rơi ở phía 
trước chén đĩa.

0202

Phòng chống đồ nội thất và thiết bị văn phòng bị đổ lật

Nếu thang máy ngừng hoạt động sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục, việc 
lên xuống và vận chuyển đồ đạc sẽ khó khăn, nhà và văn phòng có nguy cơ bị 
cô lập. Chúng ta hãy luôn chuẩn bị sẵn những vật phẩm cần thiết khi xảy ra 
thiên tai như nước, thực phẩm, nhà vệ sinh di động, v.v. (Tham khảo trang 
16)

"Tích trữ" trong các tòa nhà cao tầng và chung cư!

Nếu thang máy và cơ sở hạ tầng quan trọng như 
điện, ga và nước ngừng hoạt động thì sẽ gây 
nhiều trở ngại cho cuộc sống của chúng ta. Cư 
dân của các tòa nhà và chung cư hãy cùng thảo 
luận về quy trình phòng chống thiên tai, diễn tập 
phòng chống thiên tai và những gì cần phòng bị 
hàng ngày, đồng thời chuẩn bị để đảm bảo an 
toàn cho bản thân, có thể thực hiện hoạt động 
chữa cháy ngay và xác nhận được sự an toàn của 
gia đình, v.v. (Tham khảo trang 21)

Xây dựng cơ chế tự chủ phòng 
chống thiên tai

"Dịch vụ chuyển lời nhắn khi xảy ra thảm họa" giúp bạn liên lạc với gia đình đang bị ly tán

● Cách sử dụng quay số 171 chuyển lời nhắn khi xảy ra thảm họa

● Cách sử dụng "Bảng chuyển lời nhắn khi xảy ra thảm họa" của điện thoại di động và điện thoại thông minh

※Người trong vùng thiên tai quay số điện thoại của chính mình, người ngoài vùng thiên tai quay số điện thoại của người trong vùng thiên tai.
※Hãy thao tác theo chỉ thị của hướng dẫn bằng giọng nói.

Cách thu âm lời nhắn

Cách phát lời nhắn

171
171

1
2 Nghe lời nhắn

Chèn tin nhắn 
(trong vòng 30 giây)（×××）×××-××××

（×××）×××-××××

※Hãy liên hệ với công ty điện thoại viễn thông mà bạn đang sử dụng để biết chi tiết.

Truy cập bảng chuyển lời nhắn 
khi xảy ra thảm họa từ menu 

chính thức hoặc ứng dụng 
chuyên dụng

Mở "Bảng chuyển lời 
nhắn khi xảy ra thảm 

họa"

Chọn "登録 (Đăng ký)" và nhập lời nhắn
(Trong vòng 100 ký tự 2 byte)

Trường hợp xác nhận tin nhắn Chọn "確認 (Xác nhận)" và nhập số điện thoại di 
động của người trong vùng thiên tai để xem lời nhắn.

Trường hợp đăng ký lời nhắn

Hãy nắm vững cách sử dụng! Có ngày trải nghiệm vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Chúng ta hãy cùng diễn tập trước nhé.

Khi xảy ra động đất, các tòa nhà cao tầng và chung cư có thể bị hư hại, chẳng hạn như thang máy dừng, cửa sổ bị hư hỏng, thiết bị văn 
phòng và đồ nội thất bị đổ lật hoặc di chuyển, các cơ sở hạ tầng quan trọng như điện, ga và nước bị ngừng hoạt động.

Chúng ta cùng cố gắng thực hiện các biện pháp sau nhé!

Nhiều biện pháp để chuẩn bị cho động đất

Chuẩn bị cho động đất

Chuẩn bị cho động đất
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Hãy bảo vệ bản thân khỏi lũ lụt và sạt lở    đất cát!

Ngập úng 
trong đê

Ngập úng 
trong đê

Ngập úng do 
nước sông

Ngập úng do 
nước sông

Vỡ đê

Các loại sạt lở đất cát và hiện tượng báo trước

Nếu có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt hoặc sạt lở đất cát do mưa lớn như bão, v.v, Cơ quan Khí 
tượng Nhật Bản và tỉnh Kanagawa sẽ công bố nhiều thông tin phòng chống thiên tai khác 
nhau. Hãy cùng nắm bắt cơ chế xảy ra thiên tai và các hiện tượng báo hiệu, đồng thời bảo vệ 
bản thân khỏi thiệt hại do gió bão, lũ lụt bằng cách lánh nạn sớm.

Là hiện tượng phần gần bề mặt sườn 
dốc bong ra do nước mưa thấm vào 
hoặc do động đất rồi đột ngột sụt lở sập 
xuống. Do thời gian cho đến lúc sụt lở 
sập xuống rất ngắn, có thể khiến mọi 
người chậm trễ trong thoát hiểm, cướp 
đi sinh mạng ở khu vực gần nhà dân.

Là hiện tượng đá, đất, cát trên sườn 
núi và lòng sông bị cuốn trôi xuống hạ 
lưu cùng một lúc do những trận mưa 
kéo dài và mưa lớn cục bộ. Với tốc độ 
20-40 km/h, nó sẽ phá hủy nhà cửa, 
ruộng đồng trong tích tắc.

Là hiện tượng một phần hoặc toàn bộ 
sườn dốc từ từ di chuyển xuống phía 
dưới do ảnh hưởng của nước ngầm và 
trọng lực. Do khối đất bị trượt lở lớn 
nên sẽ gây ra thiệt hại lớn.

Các hiện tượng báo trước chủ yếu Các hiện tượng báo trước chủ yếu Các hiện tượng báo trước chủ yếu
● Có vết nứt trên vách đá.
● Các viên đá nhỏ rơi rải rác.
● Nước suối ngừng và phun ra.

● Có tiếng vang ầm ầm của núi.
● Nước sông đột nhiên đục và bắt đầu 

có lẫn gỗ trôi dạt.
● Mực nước sông hạ xuống mặc dù 

đang mưa không ngừng.

● Mặt đất nứt hoặc lún xuống.
● Nước giếng và suối trở nên đục ngầu.
● Cây cối nghiêng ngả, có âm thanh 

răng rắc.

Xả đập khẩn cấp
Tại đập Shiroyama trên sông Sagami, "xả đập khẩn cấp" có thể được thực hiện khi mực nước đạt đến giới hạn do mưa 

lớn. Trong trường hợp xả đập khẩn cấp, nước sông ở hạ lưu có thể lên đột ngột và gây lũ, vì vậy những người ở trong 
khu vực dự báo xảy ra lũ lụt, ngập nước cần nhanh chóng lánh nạn tại các địa điểm an toàn ở cách xa sông. 
※Việc xả đập khẩn cấp sẽ được thông báo qua Phát sóng Hibari và Twitter.

Thành phố đang tạo "Bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất cát" chỉ ra những khu vực cảnh báo sạt lở đất cát do tỉnh Kanagawa chỉ 
định dựa trên "Luật liên quan đến xúc tiến các biện pháp phòng chống sạt lở đất cát tại các khu vực cảnh báo sạt lở đất cát, v.v". Hãy 
xác nhận xem nhà mình và khu vực xung quanh có phải là khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất cát, cần phải di dời và lánh nạn hay không.

Thành phố đang lập bản đồ cảnh báo rủi ro biểu thị phạm vi có nguy cơ bị ngập nước do mưa lớn và độ ngập. 
Hãy xác nhận xem nhà bạn và khu vực xung quanh có phải là khu vực có nguy cơ bị ngập nước hay không.

Khi trời mưa to, nước từ các sông, v.v sẽ tràn vào. Chúng ta 
hãy cùng nắm bắt cơ chế phát sinh ngập nước và lũ lụt.

Hãy cùng xác nhận khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cát!

0303

Hãy cùng tìm hiểu trước cơ chế phát sinh ngập nước và lũ lụt! Sạt lở vách núi Sạt lở đất đá Trượt lở đất

Hãy xác nhận các khu vực có nguy cơ ngập nước!

Căn cứ Luật Phòng chống lũ lụt, lấy đối tượng là lượng 
mưa lớn nhất có thể dự báo (lượng mưa lớn khoảng 1000 
năm một lần), bản đồ này biểu thị phạm vi và độ sâu của 
nước (khu vực dự báo xảy ra lũ lụt, ngập nước) được dự báo 
sẽ ngập nước khi các con sông như sông Sagami, sông Sakai 
và sông Kushi bị ngập lụt, đồng thời biểu thị khu vực có 
nguy cơ xảy ra ngập lụt do sạt lở bờ đê làm sập nhà gỗ, 
hoặc xói mòn khiến bờ sông bị cào và sạt lở (khu vực dự báo 
xảy ra ngập lụt, nhà sập).

Bản đồ này biểu thị phạm vi được dự báo sẽ xảy ra ngập 
lụt và độ sâu của nó trong các trường hợp như khi không 
thể thoát nước bằng đường ống dẫn nước mưa, hoặc khi 
nước tràn từ các con sông do thành phố quản lý như sông 
Yase và sông Uba trong trường hợp lượng mưa được ghi 
nhận vào năm 2008 tại thành phố này (96,5 mm/giờ) đổ 
xuống toàn bộ khu vực thành phố cùng một lúc.
※Đây không phải là Bản đồ cảnh báo rủi ro dựa trên Luật 

Phòng chống lũ lụt.

【Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt】 【Bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập nước (trong đê)】

Ngập nước do nước từ bên trong khu vực (ngập úng trong đê)
Khi lượng mưa vượt quá khả năng thoát nước của các công trình thoát nước như cống 

thoát nước, rãnh bên đường hoặc khi mực nước sông dâng cao, có thể bị ngập nước do 
nước mưa không thoát được. 

Lũ lụt (ngập úng do nước sông)
Khi mực nước sông dâng cao do mưa lớn, nước có thể tràn qua bờ đê hoặc đất cát của 

bờ đê có thể chảy ra ngoài và vỡ ra.

Khi trời mưa rất dữ 
dội ...

Nước mưa không thoát  
được và đọng lại trong cống 
thoát nước và rãnh bên 
đường.

Nếu trời tiếp tục mưa, mực 
nước của các sông lớn sẽ 
dâng cao khiến các sông 
vừa và nhỏ khó thoát nước, 
có nguy cơ bị tràn.

Nếu bờ đê bị vỡ sẽ gây thiệt 
hại lớn.

Sự khác biệt giữa ngập nước do nước từ bên trong khu vực và lũ lụt

Sự xuất hiện của ngập nước do nước ở bên trong khu vực (ngập úng trong đê) Sự xuất hiện của lũ lụt (ngập úng do nước sông)

Khác với thảm họa động đất, có thể bảo vệ tính mạng 
khỏi thiệt hại do gió bão, lũ lụt bằng cách lánh nạn trước 
khi thiên tai xảy ra.

Sạt lở đất cát là thảm họa cướp đi sinh mạng và tài sản quý giá như nhà cửa trong tức khắc. 
Để bảo vệ bản thân khỏi sạt lở đất cát, điều quan trọng là phải biết trước những địa điểm nguy hiểm xung 
quanh nhà của bạn.

Chuẩn bị cho thiệt hại 
do gió bão, lũ lụt

Chuẩn bị cho thiệt hại 
do gió bão, lũ lụt

Nơi đây được chỉ định là khu vực có thể gây hư hại đến các công trình kiến 
trúc hoặc gây nguy hại đáng kể đến sinh mạng hoặc thân thể của cư dân 
trong trường hợp xảy ra sạt lở đất cát. 

Khu vực này được áp dụng các hạn chế đối với hoạt động phát triển, các quy 
chế về cấu trúc đối với tòa nhà và các khuyến nghị di dời.
※Vùng màu đỏ được bao gồm trong vùng màu vàng.

Khu vực cảnh báo đặc biệt về sạt lở đất cát
 (Tên thường gọi: vùng màu đỏ - red zone)

Nơi đây được chỉ định là khu vực có nguy cơ 
gây nguy hại đến sinh mạng hoặc thân thể 
của cư dân trong trường hợp xảy ra sạt lở đất 
cát.

Khu vực cảnh báo sạt lở đất cát
 (Tên thường gọi: vùng màu vàng - yellow zone)

Lưu ý khi lánh nạn
【Sạt lở đất cát】

● Di dời và lánh nạn.
　(Sớm rời khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cát.)
● Đối với sạt lở đất đá, cần lánh nạn ở nơi càng cao càng tốt, 

vuông góc với hướng của dòng chảy đất cát.

【Lũ lụt】
● Nếu dự báo sẽ có mưa lớn vào ban đêm, hãy lánh nạn khi trời 

còn sáng.
● Tránh xa sông và kênh dẫn nước.
● Tránh xa những vùng đất thấp như tầng hầm và hầm chui.

(Về chỉ định khu vực)
Liên hệ: Văn phòng công trình xây dựng dân dụng Atsugi tỉnh Kanagawa - Trung tâm kiểm soát lũ lụt Tsukui ☎️ 042-784-1111
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※Các bạn hãy xem bản đồ và danh sách ở các trang 25-30 để biết địa điểm lánh nạn và nơi lánh nạn khi có thiệt hại do gió bão, lũ lụt ở khu vực.
Nếu bạn cảm thấy nguy hiểm, hãy lánh nạn sớm mà không cần đợi thông tin  lánh nạn!!

Sơ tán toàn thể mọi người khỏi những nơi nguy hiểm 
khi “Lệnh sơ tán cảnh báo cấp độ 4” được phát đi.

Thông tin thời tiết phòng chống thiên tai/Thông tin lánh nạn được công bố theo từng giai 
đoạn và những hành động mà công dân phải thực hiện

Thông tin lánh nạn được ban hành với "mức cảnh báo" 5 cấp độ tương ứng với mức độ rủi ro của thiên tai. 
Khi “Lệnh sơ tán cho người cao tuổi cánh báo  cấp độ 3” được phát đi, những người mất nhiều thời gian để 
lánh nạn như người cao tuổi hãy bắt đầu sơ tán khỏi những nơi nguy hiểm và khi “Lệnh sơ tán cảnh báo cấp 
độ 4” được phát đi, toàn thể mọi người hãy sơ tán khỏi những nơi nguy hiểm. Thông tin lánh nạn được gửi qua 
email phòng chống thiên tai, v.v. (Tham khảo trang 17 và 18)

Thời gian Thông tin do Cơ quan Khí tượng 
Nhật Bản công bố, v.v.

Thông tin lánh nạn do 
thành phố ban hành

Những hành động công dân nên 
thực hiện

Trước 
2-5 ngày 

Thông tin cảnh báo sớm
(Khả năng cấp cảnh báo)

Nâng cao tinh thần sẵn 
sàng đối phó với thiên tai

Kiểm tra hành động lánh 
nạn của bản thânThông 

báo chú ý 
ngập lụt

Thông tin 
cảnh báo 
ngập lụt

Sơ tán người cao tuổi, v.v.

Chỉ thị lánh nạn

Các tình huống có nguy cơ xảy ra 
thiên tai cực kỳ cao

Các tình huống có nguy cơ xảy ra 
thiên tai

Đảm bảo an toàn khẩn cấp Nguy hiểm tính mạng - Đảm bảo an 
toàn ngay lập tức!

Các tình huống thiên tai đã xảy 
ra hoặc sắp xảy ra

※Đây không phải lệnh luôn được ban hành

Thông báo chú ý mưa lớn
Thông báo chú ý lũ lụt

Cảnh báo 
mưa lớn

Cảnh báo lũ 
lụt

Thông tin 
nguy cơ 
ngập lụt

Thông tin xảy 
ra ngập lụt

Cảnh báo 
mưa lớn đặc 

biệt

Thông báo chú ý 
có khả năng cao 

chuyển thành 
cảnh báo mưa lớn

Thông báo chú ý 
có khả năng cao 

chuyển thành 
cảnh báo mưa lớn

Trước 1 ngày – 
Vào ngày mưa lớn

Mưa dữ dội
(trước vài giờ)

Xảy ra 
thiên tai Là tình huống không thể lánh nạn an toàn và 

tính mạng bị đe dọa. Ngay lập tức di chuyển 
đến nơi an toàn hơn vị trí hiện tại.

Mức 
cảnh 
báo

5

4

3

2

1

Đảm bảo lánh nạn trước khi đạt mức cảnh báo cấp độ 4!

Quy trình nhận định 
hành động lánh nạn

Bạn nên thực hiện những hành động 
lánh nạn nào để bảo vệ tính mạng 
của mình?
Để bảo vệ tính mạng khỏi thiệt hại do gió bão, lũ lụt như sạt lở đất cát, v.v, điều quan trọng là 

phải xem xét rủi ro thiên tai trong khu vực và tình hình hiện tại của nhà mình, đồng thời xác 
nhận các hành động lánh nạn nên thực hiện trong trường hợp trường hợp khẩn cấp. Hãy cùng 
tham khảo "Quy trình nhận định hành động lánh nạn" dưới đây và xác nhận hành động lánh 
nạn mà bạn nên thực hiện.

Bản đồ cảnh báo nguy hiểm khu vực xung 
quanh nhà bạn đã được tạo chưa?

Bạn có thể xác nhận bằng các bản đồ cảnh báo nguy hiểm 
trên trang web của thành phố và trên bản đồ phòng chống 
thiên tai Sagamihara (tham khảo trang 20)!

Khu vực nhà bạn có phải là khu vực có 
nguy cơ lũ lụt hoặc sạt lở đất cát không?

Nếu nhà bạn ở gần vách đá hoặc vùng đất 
thấp hơn khu vực xung quanh, hãy tham 
khảo thông tin lánh nạn do thành phố ban 
hành và lánh nạn khi cần thiết.

Bạn có người thân hoặc người quen nào đang 
sống ở địa điểm an toàn để chuyển đến không?

Về nguyên tắc, cần phải di dời lánh nạn 
(sơ tán khỏi nhà của bạn) vì có nguy cơ 
xảy ra thiên tai (tham khảo trang 13).

Bạn hoặc người lánh nạn cùng bạn có mất 
thời gian để lánh nạn không?

Bạn có người thân hoặc người quen nào đang 
sống ở địa điểm an toàn để chuyển đến không?

Ngay cả khi có nguy cơ ngập nước,
nếu tương ứng với tất cả các mục từ ① đến ③ sau đây 
thì có thể đảm bảo an toàn trong nhà (ở nhà và đảm 
bảo an toàn).
① Nằm ngoài khu vực mà nhà có nguy cơ cao sẽ bị sập, 

sụp đổ do lũ lụt
② Ở nơi cao hơn so với độ sâu ngập nước
③ Cho dù ngập nước cũng có thể chịu được cho đến khi 

nước rút, chuẩn bị đầy đủ nước và thực phẩm, v.v.

Khi “Lệnh sơ tán cho 
người cao tuổi cảnh báo 
cấp độ 3” được phát đi,
hãy lánh nạn ở nhà 
người thân, người quen 
an toàn. (Hãy bàn bạc 
trước thường xuyên.)

Khi “Lệnh sơ tán cho 
người cao tuổi cảnh báo 
cấp độ 3” được phát đi,
hãy lánh nạn ở địa điểm 
lánh nạn khi có thiệt hại 
do gió bão, lũ lụt do 
thành phố chỉ định.

Khi “Lệnh sơ tán cảnh báo 
cấp độ 4” được phát đi,
hãy lánh nạn ở nhà 
người thân, người quen 
an toàn. (Hãy bàn bạc 
trước thường xuyên.)

Khi “Lệnh sơ tán cảnh báo 
cấp độ 4” được phát đi,
hãy lánh nạn ở địa điểm 
lánh nạn khi có thiệt hại 
do gió bão, lũ lụt do 
thành phố chỉ định.

Không

Không

Không

Ngoại lệ

Có 

Có 

Có 

Có Khô
ng

Khô
ng Có 
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Sơ tán người cao tuổi khỏi những 
nơi nguy hiểm

Bên cạnh người cao tuổi cần thời gian để 
lánh nạn, những người khác cũng nên bắt 

đầu tạm ngừng các hành động thông 
thường, chuẩn bị cho việc lánh nạn và chủ 

động lánh nạn khi cần thiết.

Sơ tán toàn thể mọi người khỏi 
những nơi nguy hiểm

Hoàn thành việc lánh nạn trước khi đến 
cấp độ này. Nếu dự báo có gió mạnh do 
bão, hãy hoàn thành việc lánh nạn trước 

khi gió mạnh bắt đầu thổi.

Thông tin cảnh 
báo sạt lở đất 

cát

Thông tin về 
mưa lớn đặc biệt 

(vùng mưa 
tuyến tính)

Đảm bảo an toàn trong nhà

Chuẩn bị cho thiệt hại 
do gió bão, lũ lụt

Chuẩn bị cho thiệt hại 
do gió bão, lũ lụt

Hãy bảo vệ tính mạng khỏi thiệt hại do 
gió bão, lũ lụt bằng những hành động 
tương ứng với mức cảnh báo!
Khi ngập lụt do nước tràn bờ sông hoặc, sạt lở đất cát do bão hoặc mưa lớn, thời điểm 

lánh nạn sẽ tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Sẽ rất nguy hiểm nếu dựa theo 
kinh nghiệm từ trước đến nay. Để bảo vệ tính mạng khỏi thiệt hại do gió bão, lũ lụt, điều 
quan trọng là phải nắm bắt được nội dung thông tin lánh nạn do thành phố ban hành và 
thực hiện các hành động tương ứng với mức cảnh báo.
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Hãy cùng chuẩn bị sẵn sàng cho các 
thảm họa thiên nhiên khác nhau như 
ngập lụt, tuyết rơi dày, lốc xoáy, núi 
lửa phun trào, v.v!

Hãy quyết định nơi lánh nạn cho nhà mình!

Ngập lụt

Không chỉ là động đất, lũ lụt, sạt lở đất cát, các thảm họa tự nhiên đang ngày càng biến 
hóa khôn lường. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị sẵn sàng cho những thảm họa tự nhiên này 
để giảm thiểu tối đa thiệt hại, đồng thời bảo vệ bản thân và gia đình của mình.

Trong trường hợp nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất cát tăng cao, bạn cần lánh nạn đến địa điểm an 
toàn để bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, việc chỉ di chuyển đến nơi lánh nạn khi có thiệt hại do gió 
bão, lũ lụt được thành phố chỉ định, chẳng hạn như các trường tiểu học, trung học cơ sở và nhà 
văn hóa công cộng thì không phải là “lánh nạn”. Hãy quyết định trước nơi lánh nạn cho nhà mình!

Ngoài ra, để tránh tập trung đông đúc, hãy cân nhắc lánh nạn phân tán đến nhà người thân và 
người quen.

● Rãnh thoát nước/thấm nước mưa
 Làm sạch hệ thống thoát nước và thấm nước 

mưa xung quanh nhà để tránh gây tắc nghẽn do 
lá rụng và đất cát.

● Tấm chắn nước
Lắp tấm chắn vào cổng hoặc lối vào và giữ nó 
bằng bao đất để ngăn chặn ngập lụt.

● Bơm thoát nước
Chuẩn bị trước máy bơm thoát nước có bán trên 
thị trường để ứng phó cho trường hợp nước 
ngập vào các cơ sở như bãi đậu xe ngầm hoặc 
tòa nhà bán ngầm.

● Bao đất
Bố trí các bao đất để ngăn nước mưa từ ngoài 
đường chảy vào nhà, v.v.

● Khi tro núi lửa rơi xuống
 • Tránh ra ngoài khi tro đang rơi.
 • Nếu không thể tránh khỏi việc phải ra ngoài, 

hãy đeo khẩu trang, v.v.
 • Nếu lái xe ô tô hãy lưu ý đến thông tin giao 

thông, chú ý lái xe không sử dụng cần gạt 
nước.

 • Khi về đến nhà cần phủi sạch tro và súc 
miệng.

● Khi có dự báo sẽ xuất hiện dòng dung nham
 Thực hiện hành động thích hợp dựa trên thông tin do 

thành phố và Cơ quan khí tượng Nhật Bản công bố.

“Đảm bảo an toàn khẩn cấp”

Trong trường hợp có mưa lớn hoặc bão, điều quan trọng là phải lánh nạn sớm 
để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Nếu ở nhà có nguy cơ đe dọa đến tính mạng 
thì về nguyên tắc cần phải "di dời lánh nạn", cụ thể là rời khỏi nhà mình và di 
chuyển đến nhà người thân, người quen đang ở địa điểm an toàn hoặc đến địa 
điểm lánh nạn khi có thiệt hại do gió bão, lũ lụt.

Tuy nhiên, nếu đáp ứng điều kiện “Đảm bảo an toàn trong nhà” ở trang 12 thì 
bạn có thể ở nhà để đảm bảo an toàn. Nếu không thể di dời lánh nạn vào thời 
điểm thích hợp, chẳng hạn như khi tuyến đường lánh nạn đã bị đã bị ngập lụt 
trên diện rộng, bạn cần phải thực hiện hành động lánh nạn gọi là "Đảm bảo an 
toàn khẩn cấp" bằng cách tạm thời di chuyển đến vị trí cao ở tầng 2 trở lên của 
nhà mình hoặc các tòa nhà cao tầng gần đó.

①Di dời lánh nạn đến nhà người thân, người 
quen ở nơi an toàn

Bàn bạc trước về việc sẽ lánh nạn trong trường hợp có thiên tai.
※Kiểm tra xem đó có phải địa điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai 

hay không bằng bản đồ cảnh báo nguy cơ. 

②Di dời lánh nạn đến khách sạn, nhà trọ an toàn
Xác nhận trước phí lưu trú và phương thức đặt phòng.
※Kiểm tra xem đó có phải địa điểm có nguy cơ xảy ra thiên 

tai hay không bản đồ cảnh báo nguy cơ.

④Đảm bảo an toàn trong nhà
Kiểm tra các điều kiện từ ① đến ③ của mục “Đảm bảo an 

toàn trong nhà” ở trang 12.

Tại các văn phòng công trình xây dựng dân dụng 
trong thành phố sẽ cung cấp bao đất tùy theo tình 
hình. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ qua 
điện thoại sau đó đến các văn phòng công trình xây 
dựng dân dụng để nhận.
(Tham khảo trang 26, 28 để 
biết thông tin liên hệ)

<Về các biện pháp đối phó với dòng dung nham>
Dự báo nguy cơ xuất hiện dòng dung nham tại thành phố này 
do sự phun trào của núi Phú Sĩ đã được đưa ra vào tháng 3 năm 
2021. Chúng tôi đang phối hợp với tỉnh Kanagawa, v.v để xem 
xét các biện pháp cụ thể và sẽ thông báo trên trang Web của 
thành phố trong thời gian tới.

相模原　火山災害 Tìm kiếm
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７日分

５年
非常食セット

７日分

５年
非常食セット

７日分

５年
非常食セット

保存水
10年

２L×６本

保存水
10年

２L×６本

ハザードマップ

③Di dời lánh nạn đến địa điểm lánh nạn khi 
có thiệt hại do gió bão, lũ lụt được thành 
phố chỉ định 

Hãy kiểm tra trước địa điểm lánh nạn khi có thiệt hại do gió 
bão, lũ lụt ở gần nhất và tuyến đường lánh nạn.

ビジネスホテル

旅
　館

ハザードマップ

Độ cao tầm này 
thì có thể đảm 
bảo an toàn!

Tuyết rơi dày
● Trước khi tuyết rơi 

 • Dự trữ nước và thực phẩm.
 • Lắp lốp xe dùng cho mùa đông và chuẩn bị 

xích lốp.
 • Chú ý đến thông tin thời tiết.
 

● Nếu tuyết rơi
 • Hạn chế ra ngoài không cần thiết và mang 

ủng chống trượt khi ra ngoài.
 • Việc dọn và cào tuyết phải được thực hiện bởi 

2 người trở lên.
 • Các khu vực miền núi cần cẩn thận tuyết lở.

Lốc xoáy
● Nếu bạn đang ở trong nhà

 • Đóng cửa chớp, cửa sổ, rèm cửa và tránh xa 
cửa sổ.

 • Di chuyển đến phòng có ít cửa sổ.
 • Chui vào gầm chiếc bàn chắc chắn để bảo vệ 

đầu và chờ cơn lốc xoáy đi qua.

● Nếu bạn đang ở ngoài trời
• Chạy vào các tòa nhà kiên cố và các cơ sở 

dưới hầm để tránh gió giật và các vật thể bay.
• Nếu không có tòa nhà kiên cố nào gần đó để 

chạy vào, hãy thu người lại và nấp vào những 
chỗ ẩn náu, hốc. Rất nguy hiểm nếu ở gần nhà 
để xe, cột điện và cây cối.

Núi lửa phun trào

Hãy quyết định 
nơi lánh nạn cho 

nhà mình!

Chuẩn bị cho thiệt hại 
do gió bão, lũ lụt

Chuẩn bị cho thiệt hại 
do gió bão, lũ lụt
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Tích trữ nhiều 
một chút

Tiêu thụMua bổ sung 
phần đã tiêu 

thụ

“Roringu-sutokku (tích 
trữ luân phiên)” – vừa sử 
dụng vừa chuẩn bị

Đừng quên “tích trữ” để úng 
phó khi lánh nạn tại nhà nhé!

Kiểm tra những vật dụng mang 
theo trong trường hợp khẩn cấp!

Khi thiên tai lớn xảy ra, dự kiến các cơ sở hạ tầng quan trọng như điện, ga và nước bị sẽ ngừng 
hoạt động, phải mất nhiều ngày để khôi phục và việc cung cấp vật tư cũng sẽ bị đình trệ. Ngay cả 
khi nhà bạn không bị sập hoặc hư hỏng, trước mắt bạn sẽ phải sinh hoạt trong tình trạng khẩn 
cấp. Vậy từ bây giờ chúng ta hãy “tích trữ” sẵn thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm để úng phó 
khi lánh nạn tại nhà sau thiên tai.

Để ứng phó với thiên tai, hãy cho sẵn vào ba lô những vật dụng bạn sẽ mang theo khi đi lánh nạn 
để có thể mang theo bất cứ lúc nào. Đối với những vật dụng mang theo trong trường hợp khẩn cấp, 
điều quan trọng là bạn phải suy nghĩ và chuẩn bị những vật dụng tối thiểu mà bạn và gia đình sẽ cần.

Về nguyên tắc, thực phẩm và các vật dụng khác sẽ không được phân phát tại địa điểm lánh nạn khẩn 
cấp, vì vậy khi đi lánh nạn mỗi người nên cầm các vật dụng mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

Chúng ta hãy chuẩn bị tối thiểu cho 3 ngày. Ngoài ra, những vật dụng cần thiết khi có thiên tai sẽ khác nhau 
tùy thuộc vào thành phần gia đình và từng tình hình. Hàng ngày, chúng ta hãy chuẩn bị nhiều một chút những 
vật dụng cần thiết cho phù hợp với gia đình mình.

Thay vì chuẩn bị các vật phẩm đặc biệt 
dùng khi có thảm họa, từ bây giờ chúng ta 
hãy tích trữ nhiều một chút những vật 
phẩm mà bạn thường ăn và   quen sử 
dụng, đồng thời bổ sung phần đã tiêu thụ. 
Đó là phương pháp tích trữ mang tên 
"Roringu-sutokku (tích trữ luân phiên)".

 Các thực phẩm trong tủ lạnh và tủ đông 
nếu luôn được duy trì ở trạng thái nhiều 
hơn một chút, sẽ là nguồn dự trữ tuyệt vời.

Những vật dụng mang theo trong trường hợp khẩn cấp (ví dụ)
Những thứ nên chuẩn bị trước để ứng phó lánh nạn tại nhà khi có 
thiên tai (ví dụ)

□ Dụng cụ viết, 
vở ghi chép

□ Nước uống

□ Thực phẩm (cơm ăn liền, đồ hộp,
        sô cô la, v.v.)

□ Đèn pin 
bỏ túi

□ Đài cầm tay

□ Pin khô □ Sạc điện 
thoại di động

□ Thuốc, thuốc thông 
thường, băng dán vết 
thương, băng gạc

□ Mũ bảo hiểm, 
mũ trùm đầu 
phòng chống 
thiên tai

□ Găng tay bảo hộ, 
găng tay dùng 
một lần

□ Giày, dép đi 
trong nhà

□ Quần áo

□ Túi ngủ, chăn

□ Khăn mặt

□ Đồ đi mưa 
       (áo mưa, ô gấp)

□ Dụng cụ 
rửa mặt

□ Kính đeo 
       mắt, kính sát tròng

□ Khăn giấy, khăn giấy 
ướt, giấy vệ sinh

□ Bồn vệ sinh 
di động

□ Túi ni lông

□ Dao, dụng cụ 
mở nắp lon

□ Băng vệ sinh

Vật dụng để tránh lây 
bệnh truyền nhiễm
□ Khẩu trang
□ Dung dịch khử trùng tay
□ Nhiệt kế

□ Sữa bột, sữa nước, bình 
sữa, thức ăn dặm

□ Tã bỉm giấy

□ Vật có giá trị (tiền 
mặt, sổ tiết kiệm, thẻ 
bảo hiểm y tế, v.v.)

Đối với gia đình có trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ

Hãy mang theo cùng!

Thực phẩm

Chiếu sáng/Thông tin

アルファ化米

GASGAS

ごはん さば
白 桃

スパゲッティ
蕎  

麦

フリ
ーズドライ

雑　炊

Sự chuẩn bị hàng ngày
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Nhất định hãy cho 
vào loại thuốc bạn 

hay dùng

非常用持出袋

Gạo, đồ hộp, thực phẩm đóng gói, đồ ăn liền, 
nước uống (ước tính 1 người 1 ngày khoảng 3 
lít), v.v.

Đèn pin bỏ túi (1 chiếc/người), 
đài, pin khô dự phòng, v.v.

Dụng cụ đun nấu, gia nhiệt
Bếp ga di động, bình gas dự 
phòng, nhiên liệu rắn, v.v.

Đối với gia đình có trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ
Sữa bột, sữa nước, tã bỉm giấy, 
khăn lau em bé, v.v

Nhu yếu phẩm 
Diêm, bật lửa, giấy báo cũ, dây thừng, sợi dây, 
băng dính, kìm, xẻng, khăn giấy, túi ni lông, 
băng vệ sinh, dụng cụ viết, bộ dụng cụ vệ sinh 
đơn giản, v.v.

ビスケット
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Hãy thu thập thông tin phòng 
chống thiên tai!

Khi thiên tai xảy ra, điều quan trọng là phải nắm bắt thông tin càng sớm càng tốt. Bạn 
có thể kiểm tra bằng nhiều cách khác nhau như thông tin thời tiết của địa phương và 
thông tin lánh nạn. Để bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình khỏi thiên tai, từ bây 
giờ chúng ta hãy kiểm tra cách thu thập thông tin.

Trang web của thành phố Sagamihara
 (trang thông tin thiên tai, khẩn cấp)

Thông qua Kênh phát sóng không dây về phòng chống thiên tai, điện thoại, ti viThông qua Kênh phát sóng không dây về phòng chống thiên tai, điện thoại, ti vi

Từ LINE và TwitterTừ LINE và Twitter

Bạn có thể kiểm tra trạng thái mở cửa của các nơi lánh 
nạn và thông tin lánh nạn 

“Phát sóng Hibari” 
(Kênh phát sóng không dây về phòng chống thiên tai)

Khi xảy ra thiên tai như động đất lớn hoặc khi cần kêu 
gọi khẩn cấp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông tin 
phòng chống thiên tai từ loa ngoài trời.

Dịch vụ điện thoại Phát sóng Hibari 

0180-994-839
※Có phát sinh phí cuộc gọi.
※Không khả dụng trên một số IP Phone và điện thoại di động 

trả trước.

TV Kanagawa (tvk)  Phát sóng dữ liệu
Chủ yếu gửi tin các nội dung của 

kênh Phát sóng Hibari, ngoài ra 
cũng gửi thông tin phòng chống 
thiên tai.
[Phương thức xác nhận]
①Nhấn nút d trên điều khiển từ xa từ màn hình tvk 

(truyền hình kỹ thuật số mặt đất 3 kênh).
②Chương trình phát sóng dữ liệu sẽ hiển thị, hãy chọn 

thông tin Mytown.
③Cho hiển thị trang dành riêng cho thành phố và 

chọn kênh Phát sóng Hibari phòng chống thiên tai.
④Chọn chủ đề bạn muốn xác nhận từ các mục được 

hiển thị.
※Vào ngày gửi tin, khi nhấn nút d lập tức màn hình 
④ sẽ hiển thị.

Yahoo! Bản tin Phòng chống thiên tai
Bạn có thể xác nhận thông tin về thiên tai, thông tin lánh nạn từ thành phố 

và trạng thái mở cửa của các nơi lánh nạn.
※Gửi thông báo bằng cửa sổ thông báo Pop-up khi có thông tin.
※Bạn có thể nhận được thông tin về 3 điểm đã đăng ký trước và vị trí hiện tại của bạn.

Ứng dụng “SUMAHO Emergency Navigation” (Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.)
Ngoài thông tin lánh nạn và thông tin thời tiết, bạn có thể hiển thị bản đồ cảnh báo nguy cơ 

trên bản đồ và hiển thị hướng của nơi lánh nạn trên khung cảnh thực tế. Ứng dụng cũng hỗ trợ 
nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn).

FM Sagami (FM HOT 839)
Đây là kênh phát sóng FM cộng đồng với tần số 83,9 MHz. Khi có thiên tai, chương trình phát sóng thường xuyên sẽ 

chuyển thành phát sóng khẩn cấp và sẽ phát sóng các nội dung của “Phát sóng Hibari” qua đài. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng phát sóng thông tin thiên tai trên địa bàn thành phố.

FM Yokohama
Thông báo cho bạn các thông tin khẩn cấp như thông tin lánh nạn và thông tin về việc mở cửa các nơi lánh nạn (địa điểm lánh nạn khẩn cấp), v.v.

J:COM
Thông báo những thông tin khẩn cấp như thông tin lánh nạn và thông tin về việc mở cửa nơi lánh nạn (địa điểm lánh 

nạn khẩn cấp), v.v bằng cách phát sóng phụ đề (miễn phí).
Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập cơ chế cho phép nghe nội dung của kênh Phát sóng Hibari ngay cả ở trong nhà và 

cung cấp dịch vụ (có tính phí).
※Hãy liên hệ với trung tâm khách hàng để biết thêm chi tiết.
☎0120-999-000　 Giờ tiếp nhận: 9:00 sáng đến 6:00 chiều (mở cửa quanh năm)

Thông tin có mức độ khẩn cấp cao đe dọa tính 
mạng, chẳng hạn như thông tin về lánh nạn, sẽ 
được gửi đồng loạt đến các điện thoại di động và 
điện thoại thông minh đang ở trong một khu vực 
nhất định.

Báo động khẩn cấp “Area Mail”/ Email báo động khẩn cấp
● Bạn không cần đăng ký địa chỉ email.
● Miễn phí cước phí nhận thư.
※ Để biết chi tiết về các kiểu máy tương thích và cài đặt nhận thư, 

hãy xác nhận tại trang web hoặc quầy giao dịch của các công ty.

Điều khoản sử dụng

Từ email hoặc ứng dụngTừ email hoặc ứng dụng

Qua đài hoặc truyền hình cápQua đài hoặc truyền hình cáp

Thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai như 
cảnh báo thời tiết, thông tin động đất, thông tin mực 
nước sông sẽ được gửi tới điện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính cá nhân đã đăng ký. 

Tạp chí email Sagamihara "Phòng chống thiên tai"

Nội dung thông tin

● Thông tin động đất
Gửi tự động nếu xuất hiện động đất ở khu vực thành phố Sagamihara

①Quét mã QR ở bên phải bằng 
điện thoại di động/điện thoại 
thông minh.

②Khi màn hình gửi email đến địa 
chỉ nhận thư 
“sagamihara@cousmail-entry.cous.jp” mở ra, 
hãy gửi một email trống.
※Nếu bạn đang sử dụng máy tính, hãy gửi một 

email trống đến địa chỉ nhận ở trên.
③Việc đăng ký được hoàn tất bằng sau khi cài đặt 

loại email, khu vực gửi tin mong muốn, v.v. tại 
trang liên kết đã được ghi trong phần nội dung 
của email trả lời.

※Nếu bạn đang cài đặt chặn e-mail rác, hãy loại 
bỏ địa chỉ gửi thư của thành phố 
“sagamihara@info.cous.jp” khỏi phần cài đặt.

Phương thức đăng ký

Tên tài khoản
Thông tin thiên tai tại 
thành phố Sagamihara
(@sagamihara_kiki）
 

Tài khoản LINE chính thức của thành phố Sagamihara
①Đọc mã QR và thêm bạn bè
②Thiết lập các mục gửi tin và hoàn 

thành

Thông tin bạn có thể nhận được
● Nội dung của kênh Phát sóng 

Hibari
● Thông báo quan trọng về 

phòng chống thiên tai
● Thông tin mực nước sông

Twitter Nội dung đăng tải chủ yếu
● Thông tin về động đất, thiên 

tai, v.v.
● Thông tin về lệnh lánh nạn, v.v.
● Thông tin về bảo hộ công dân, 

v.v.
※Cách cung cấp thông tin là chỉ thông qua gửi tin.

①Nhấn vào “受信設定
    (cài đặt nhận)”

②Nhấn vào “防災 
    (phòng chống thiên tai)”

③Chọn hạng mục bạn 
muốn gửi tin

0404

相模原　災害緊急情報 Tìm kiếm

● Thông tin mực nước sông
Gửi tự động khi mực nước vượt quá mức tiêu chuẩn

● Thông tin lượng mưa
Gửi tự động khi lượng mưa vượt quá giá trị tiêu chuẩn

● Thông báo quan trọng
Gửi thông tin về việc cấm đi lại và mất điện do thiên tai

● Thông tin thời tiết, v.v.
Gửi tự động nếu đã được công bố trong khu vực thành phố Sagamihara

● Phát sóng Hibari
Gửi các nội dung đã được Phát sóng Hibari thông báo

　Bạn có thể kiểm tra bằng cách 
nhấp vào chương trình Phát sóng 
Hibari được hiển thị trên trang đầu 
của trang web thành phố.

Sự chuẩn bị hàng ngày

Sự chuẩn bị hàng ngày
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Lưu ý khi sơ cứu 

Hồi sức tim phổi (CPR) và AED (đối với người lớn)

Cách sơ cứu cần nhớ
Khi có thiên tai, cho dù bạn và gia đình bị thương thì không phải lúc nào đội cứu 

thương cũng đến luôn được. Vì vậy chúng ta hãy ghi nhớ các phương pháp sơ cứu như 
chảy máu, bỏng, gãy xương, bong gân, v.v để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Chảy máu
● Đắp trực tiếp gạc hoặc khăn lên vùng chảy 

máu và dùng tay và băng gạc ép chặt lên 
trên gạc hoặc khăn.

● Vết thương phải đặt ở vị trí cao hơn tim.

Nếu bạn thấy ai đó đang bất tỉnh 
① Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, hãy vỗ nhẹ vào vai và gọi để kiểm tra phản ứng 

xem có đáp lời không, hoặc có cử động chân tay hay không.
② Nếu không có phản ứng, hãy hét lên “Ai đó xin hãy đến đây!” để kêu gọi sự giúp sức 

của người ở gần đó, đồng thời nhờ gọi 119 và chuẩn bị máy AED.
③ Nhìn vào chuyển động của ngực và bụng để biết người đó có hô hấp bình thường 

không, nếu không hãy thực hiện động tác ép tim ngoài lồng ngực. Đặt hai tay lên giữa 
lồng ngực, ấn với một lực sao cho ngực nén xuống khoảng 5 cm, lặp lại với nhịp độ 
100-120 lần/phút.

※ Nếu bạn đã được đào tạo và có kỹ năng, hãy tiến hành hô hấp nhân tạo trên cơ sở 
cẩn trọng với bệnh truyền nhiễm.

Khi máy AED tới
① Bật nguồn và gắn miếng đệm theo tin nhắn 

thoại.
② Nếu kết quả phân tích xác định rằng cần 

tiến hành sốc điện, hãy nhấn nút theo chỉ 
dẫn (phải tránh xa nạn nhân).

③ Thực hiện lại động tác ép tim ngoài lồng 
ngực theo chỉ dẫn.

Bỏng
● Đặt chỗ bị bỏng dưới vòi nước chảy và làm mát 

trong 15 đến 30 phút.
● Nếu bạn bị bỏng từ trên lớp quần áo, hãy mặc 

nguyên và làm mát, không cố cởi quần áo.
● Không làm vỡ chỗ rộp da (mụn nước).
● Sau khi làm mát, đắp gạc hoặc khăn sạch lên chỗ bị 

bỏng.

Gãy xương
● Đặt thanh nẹp lên phần bị gãy để 

cố định.
● Nếu không có thanh nẹp phù 

hợp, hãy thay thế bằng thứ gì đó 
quen thuộc, chẳng hạn như cái ô, 
tấm ván hoặc bìa các tông.

Bong gân
● Làm mát vùng bị thương.
● Đối với cổ chân, xỏ nguyên giày và cố định bằng băng tam 

giác hoặc vải từ phía trên.

Nơi lắp đặt máy AED
Bạn có thể kiểm tra nơi lắp đặt máy AED trên “bản đồ AED” ở trang web của 
thành phố. Hãy thường xuyên kiểm tra trước nơi lắp đặt máy AED ở gần bạn.

相模原AEDマップ Tìm kiếm

※Để ngăn ngừa nhiễm trùng, hãy đeo găng tay nilon và túi nhựa để 
tránh bị dính máu.
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Tình nguyện viên thiên tai

Chương trình đăng ký chia sẻ giếng nước khi có thiên tai tại thành phố Sagamihara

Chương trình điều phối chuyên gia về phòng chống thiên tai Sagamihara

Chương trình đăng ký cơ sở kinh doanh hợp tác phòng chống thiên tai thành phố Sagamihara

Gắn máy AED

Có cần sốc điện 

Phân tích điện tâm đồ

Thực hiện lại CPR ngay lập tức 
(2 phút)

Sốc điện 1 lần, sau đó 
thực hiện lại CPR ngay 

lập tức (2 phút)

Cần thiết

K
hông cần 

thiết

Lặp lại cho đến khi đội cứu thương đến

Giới thiệu các chương trình

Cách sử dụng bản đồ phòng chống thiên tai Sagamihara
Đây là bản đồ điện tử thu thập thông tin về các cơ sở phòng chống thiên tai như nơi lánh nạn và các khu vực có nguy cơ 

xảy ra sạt lở đất cát và lũ lụt. Bạn có thể xem bản đồ trên điện thoại thông minh hoặc máy tính. Khi có thiên tai, bạn cũng 
có thể truy cập bản đồ “dùng khi có thiên tai” hiển thị trạng thái mở cửa và trạng thái đông đúc của các nơi lánh nạn.

Mạng lưới tình nguyện viên về thiên tai Sagamihara và các tình nguyện viên hỗ trợ người nước ngoài đang thực hiện 
nhiều hoạt động khác nhau để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt khi thiên tai lớn xảy ra.
◆ Mạng lưới tình nguyện viên về thiên tai Sagamihara
　 Liên hệ: Trung tâm tình nguyện Chuo　☎042-786-6181 　　ssvn00000info@gmail.com
◆ Tình nguyện viên hỗ trợ người nước ngoài
　 Liên hệ: Phòng Giao lưu Quốc tế Sagamihara　☎042-750-4150

Tại thành phố này có “Chương trình đăng ký chia sẻ giếng nước khi có thiên tai”, trong đó chúng tôi sẽ tiếp nhận đăng ký 
các giếng nước do các cá nhân sở hữu để sử dụng làm nguồn nước sinh hoạt khẩn cấp (không dùng để uống) cho cư dân 
địa phương khi có thiên tai.

Nếu bạn đang sử dụng giếng nước và trong tương lai vẫn còn tiếp tục sử dụng, và bạn sẵn sàng cung cấp nước miễn phí 
khi có thiên tai, vui lòng liên hệ với Phòng quản lý nguy cơ.
Liên hệ: Ban quản lý rủi ro　☎042-769-8208

Thành phố này công nhận những người đã đạt được chứng chỉ “nhân viên phòng chống thiên tai” vả đã tìm hiểu về công 
tác phòng chống thiên tai của thành phố làm "Chuyên gia phòng chống thiên tai Sagamihara", đồng thời cử làm giáo viên để 
thúc đẩy phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai. Ngoài các Hội tự trị và Tổ chức phòng chống thiên tai tự nguyện, những 
trường hợp sống trong thành phố, hoặc là tổ chức từ 10 người trở lên đang đi làm hoặc đi học thì có thể đề nghị phái cử. ※
Không cần trả tiền cảm ơn cho việc cử giáo viên.
Liên hệ: Hiệp hội Phòng chống thiên tai thành phố Sagamihara ☎042-753-9971

Chương trình này nhằm tăng cường khả năng phòng chống thiên tai trong khu vực. Khi thiên tai xảy ra, các cơ sở kinh 
doanh đã đăng ký trước sẽ tự nguyện cung cấp miễn phí cơ sở vật chất, vật tư và thiết bị, tiềm lực tổ chức mà mình có để 
triển khai các hoạt động cứu trợ người chịu thiệt hại do thiên tai.

Các doanh nghiệp và cá nhân có cửa hàng, nhà máy, văn phòng kinh doanh và văn phòng tại thành phố.
【Nội dung hợp tác】

● Hợp tác nhân lực: Hoạt động cứu hộ cứu nạn, hoạt động phục hồi khẩn cấp, hoạt động vận hành nơi lánh nạn
● Cung cấp cơ sở vật chất và địa điểm: Cung cấp cơ sở vật chất và địa điểm làm nơi lánh nạn (bao gồm nơi lánh 

nạn khẩn cấp)
● Cung cấp vật tư và thiết bị: Cung cấp thiết bị xây dựng hạng nặng (bao gồm nhân sự), xe cộ, công trình tạm 

thời, v.v.

Các cơ sở được đăng ký

● Công khai trên trang web của thành phố (chỉ những cơ sở kinh doanh có nguyện vọng)
● Bày biển báo tại các cơ sở kinh doanh

Thông báo và công khai tới cư dân của thành phố

Các hoạt động hợp tác, hỗ trợ được thực hiện 
dựa trên tinh thần tình nguyện tự nguyện của 
các cơ sở kinh doanh đã đăng ký. Do đó, các cơ 
sở kinh doanh đã đăng ký sẽ tự chịu chi phí cho 
hoạt động này. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh 
đã đăng ký có trách nhiệm xử lý các chấn 

Chi phí hoạt động và bồi thường thiên tai

Liên hệ: Ban quản lý rủi ro　☎042-769-8208

①Truy cập “Bản đồ phòng chống thiên tai Sagamihara”➡
➡

➡③Cho phép sử dụng thông tin vị trí

④Tìm kiếm địa điểm bạn muốn tìm hiểu theo địa chỉ

②Xác nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng

Trích từ màn hình điện thoại thông minh (có thể xem trên máy tính, v.v.)

Liên hệ: Ban quản lý rủi ro　☎042-769-8208

● Hãy tham gia khóa học cứu sinh   Liên hệ: Hiệp hội Phòng chống thiên tai thành phố Sagamihara　☎042-753-9971

Sự chuẩn bị hàng ngày

Sự chuẩn bị hàng ngày
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Những điều cần chú ý khi sinh hoạt ở 
nơi lánh nạn?

Nơi lánh nạn là cơ sở dành cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt tại nhà do 
thiên tai đến sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định cho đến khi họ tìm được nơi 
ở mới. Nơi đây sẽ do tất cả những người sử dụng cùng hợp tác vận hành đứng đầu là Hội 
đồng vận hành nơi lánh nạn. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu trước xem cần chú ý đến những 
điều gì.

Nơi lánh nạn là nơi mà những người xa lạ sinh sống cùng nhau. Việc 
không coi trọng quyền riêng tư của nhau, nhòm ngó vào không gian 
sống của người khác, bước vào một cách tùy tiện, hay là to tiếng nói 
chuyện sẽ gây phiền toái cho mọi người xung quanh. Hãy tuân thủ các 
quy tắc và cách cư xử đã được thiết lập về cách sử dụng nhà vệ sinh, 
uống rượu, hút thuốc, vứt rác, v.v. 

Tuân thủ các quy tắc và cách cư xử của nơi lánh nạn

Các nơi lánh nạn được sử dụng bởi những người có giá trị 
quan và hoàn cảnh khác nhau (quốc tịch, bệnh tật, bản 
dạng giới *, lối sống, tôn giáo, v.v.). Hãy hiểu, thông cảm và 
giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt.

* Giới của bản thân sẽ do tự mình nhận thức

Hãy đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để ngăn 
ngừa các bệnh truyền nhiễm như cúm, đặc biệt là virut 
corona chủng mới. Ngoài ra, hãy đo nhiệt độ cơ thể 
thường xuyên và nếu bạn cảm thấy có bất kỳ thay đổi 
nào về tình trạng cơ thể của mình, hãy thông báo ngay 
cho nhân viên vận hành nơi lánh nạn (cho sẵn nhiệt kế 
vào vật dụng mang theo trong trường hợp khẩn cấp).

Có trái tim biết quan tâm, thông cảm Đừng quên các biện pháp phòng chống 
bệnh truyền nhiễm

Vật nuôi được cho vào tại nơi lánh nạn là chó, mèo và 
các động vật nhỏ khác. Tuy nhiên, không gian dành cho 
người và vật nuôi được bố trí riêng. Chủ nuôi nên mang 
theo đầy đủ thức ăn và dụng cụ cần thiết cho vật nuôi, 
cần cho chúng vào chuồng để đảm bảo an toàn, vệ sinh 
và có trách nhiệm vệ sinh, quản lý chúng.

Sơ tán với vật nuôi
Hãy cẩn thận với bệnh sốc nhiệt tại các nơi lánh nạn vào 

mùa hè. Đặc biệt đối với người già và trẻ em cần đặc biệt 
lưu ý. Quan trọng là phải thường xuyên bổ sung nước và 
muối ngay cả khi bạn không cảm thấy khát.

Phòng chống bệnh sốc nhiệt

05 05

Khi ở địa điểm lánh nạn khẩn cấp cũng cần thực hiện tương tự.

Thực hiện các biện pháp phòng chống 
thiên tai trong toàn khu vực!

Thiên tai có quy mô càng lớn thì “hỗ trợ công” (hỗ trợ từ các tổ chức công như chính phủ) càng 
trở nên thiếu sót. Trong hoàn cảnh đó, điều quan trọng là cần phải “tự lực (bảo vệ chính mình)” và 
“tương trợ (cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau)”. Chúng ta hãy cùng tích cực tham gia các hoạt động của 
tổ chức phòng chống thiên tai tình nguyện và chuẩn bị ứng phó với thiên tai trong toàn khu vực 
để “tự chúng ta bảo vệ thị trấn của chúng ta”.

Tổ chức phòng chống thiên tai 
tự nguyện là gì?

Hoạt động chính của Tổ chức phòng chống thiên tai tự nguyện

Tổ chức phòng chống thiên tai tự nguyện là tổ chức trong đó nhân dân của khu 
vực tự nguyện thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai. Ở các khu vực 
đang hình thành nên các tổ chức với đơn vị là hội tự trị, v.v.

Thành phố này đang thiết lập nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau để xây dựng 
các tổ chức phòng chống thiên tai tự nguyện và hoàn thiện hệ thống phòng 
chống thiên tai. Hãy liên hệ với Ban thúc đẩy phát triển địa phương của các cơ 
quan hành chính quận để biết thêm chi tiết. (Tham khảo trang 26, 28)

● Tập huấn chữa cháy ban đầu
● Tập huấn cứu hộ cứu nạn
● Tập huấn chỉ dẫn lánh nạn
● Tập huấn vận hành nơi lánh nạn
● Tập huấn cung cấp đồ ăn, nước uống
● Tập huấn thu thập và truyền tải thông tin
● Tập huấn hỗ trợ những người cần trợ giúp 

khi có thiên tai

Thực hiện tập huấn phòng chống thiên tai

● Tạo lập bản đồ phòng chống thiên tai
● Tổ chức khóa học về phòng chống thiên tai
● Thực hiện các sự kiện phòng chống thiên tai tại các lễ hội địa phương và 

đại hội thể thao

Phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai

● Kêu gọi các gia đình kiểm tra đồ dùng phòng chống thiên tai
● Kiểm tra kho phòng chống thiên tai của hội tự trị
● Kiểm tra tường gạch đá và biển báo, v.v.

Tuần tra phòng chống thiên tai/kiểm tra phòng chống thiên tai

● Trang bị, quản lý vật tư và thiết bị phòng chống thiên 
tai như mũ bảo hiểm, bình chữa cháy, cáng, búa, xà 
beng, các công cụ lao động như kích nâng cỡ lớn, v.v.

● Quản lý các đồ vật dự trữ như thực phẩm và thuốc 
khẩn cấp, v.v.

Trang bị, quản lý vật tư và thiết 
bị phòng chống thiên tai

Các hoạt động chủ yếu thường ngày

● Hoạt động chữa cháy ban đầu bằng bình chữa cháy, xô nước tiếp 
sức, v.v.

Hoạt động chữa cháy ban đầu

● Hoạt động cứu hộ cứu nạn đối với những 
người bị thương và người bị nhà đổ sập 
đè lên.

Hoạt động cứu hộ

● Sơ cứu người bị thương, vận chuyển đến nơi cứu hộ
Hoạt động cứu trợ

● Thu thập và truyền tải thông tin chính xác về thiên tai
● Xác nhận về sự an toàn của những người cần trợ giúp khi có 

thiên tai

Thu thập và truyền tải thông tin

● Mở khóa nơi lánh nạn
● Kiểm tra tình trạng của các cơ sở lánh nạn
● Chỉ dẫn và tiếp nhận người lánh nạn
● Phân bổ nơi ở và công việc cho người lánh nạn
● Vận chuyển và phân phối thực phẩm dự trữ và đồ cứu trợ đến các 

nơi lánh nạn
● Phát cơm       ●Đảm bảo nước       ●Dọn dẹp nhà vệ sinh
● Vận chuyển, bảo quản rác
● Vệ sinh bên trong cơ sở
● Các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm

Hợp tác trong việc vận hành nơi lánh nạn

Các hoạt động chủ yếu khi có thiên tai

消火器

食
料

食
料

工具工具

Bạn có biết các hoạt động phòng chống thiên tai ở quận bạn đang sinh sống?
Thành phố này đang lập “kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quận” theo đặc thù của từng quận trong 22 quận của thành phố 

trên quan điểm thúc đẩy hoạt động phòng chống thiên tai dựa vào “tự lực” và “tương trợ”. 
Hãy kiểm tra trước các hoạt động phòng chống thiên tai ở quận bạn đang sinh sống. 相模原市地区防災計画 Tìm kiếm

相模原市自治会連合会 Tìm kiếm

Chi tiết về các hoạt động của hội 
tự trị xem tại dây

M
ọi người cùng 

chuẩn bị

M
ọi người cùng 

chuẩn bị
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Hãy cùng bảo vệ những người cần 
giúp đỡ khi có thiên tai!

Trong trường hợp xảy ra thiên tai như động đất hoặc thiệt hại do gió bão, lũ lụt, mọi người trong 
khu vực, đặc biệt là các tổ chức phòng chống thiên tai tự nguyện hãy cùng hỗ trợ những “người 
cần trợ giúp khi có thiên tai” như người cao tuổi và người khuyết tật.

“Người cần trợ giúp khi có thiên tai” là ai?

Thường xuyên thiết lập mối quan 
hệ tin cậy và cơ chế hỗ trợ

Các phương thức chỉ dẫn chính khi có thiên tai

Hãy thường xuyên chào hỏi 
mọi người sống trong khu 
phố. Hãy tích cực tham gia 
các hoạt động của Hội tự trị 
và các hoạt động tình nguyện 
tại địa phương để gia tăng cơ 
hội giao lưu với người dân địa 
phương, bao gồm những 
người cần trợ giúp khi có 
thiên tai.

Tích cực giao lưu

Từ góc độ phòng chống thiên tai, điều quan trọng là phải 
nắm bắt được có người nào đang sống ở gần đó. Với cương 
vị là một tổ chức phòng chống thiên tai tự nguyện chúng ta 
hãy thảo luận trước về việc có thể hỗ trợ những gì cho 
người cần trợ giúp khi có thiên tai trên cơ sở tôn trọng 
quyền riêng tư và ý muốn của người đó.

Nắm bắt rõ những người cần trợ giúp khi 
có thiên tai

Hãy phân chia sẵn vai trò chẳng hạn như việc xác nhận sự 
an toàn và chỉ dẫn lánh nạn khi xảy ra thiên tai. Hãy thực 
hiện để đảm bảo tổ chức phòng chống thiên tai tự nguyện 
có thể hỗ trợ từng người cần trợ giúp khi có thiên tai.

Phân chia vai trò trong các tổ chức phòng 
chống thiên tai tự nguyện

Tập huấn thường xuyên sẽ 
giúp những người hỗ trợ có thể 
xử lý bình tĩnh trong trường 
hợp có thiên tai. Hãy cùng với 
những người cần trợ giúp khi 
có thiên tai kiểm tra trước các 
tuyến đường lánh nạn và 
những vị trí nguy hiểm.

Thường xuyên thực hiện tập huấn phòng 
chống thiên tai

Người cao tuổi, người thương tật
● Càng nhiều người hỗ trợ để xử lý 

càng tốt
● Để họ nắm khuỷu tay hoặc vai bạn 

và chỉ dẫn họ. Sử dụng cáng hoặc 
cõng trên vai để sơ tán nếu cần.

Phụ nữ mang thai/trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
● Phụ nữ mang thai có thể trạng dễ 

thay đổi, vì vậy hãy vừa chú ý vừa 
trợ giúp họ khi di chuyển.

● Chú ý để cha mẹ và trẻ sơ sinh, trẻ 
nhỏ không tách rời nhau.

Người khiếm thị
● Đầu tiên, hãy lên tiếng và cho họ 

biết bạn là ai.
● Khi chỉ dẫn, thay vì kéo tay họ, bạn 

hãy để họ nắm lấy khuỷu tay mình 
và để ý đến tốc độ khi đi bộ.

Người khiếm thính
● Vì họ không nghe được tiếng gọi 

nên hãy giao tiếp bằng mắt, chẳng 
hạn vỗ vào vai.

● Truyền đạt thông tin bằng chữ viết 
và cử chỉ để hỗ trợ lánh nạn.

Người khuyết tật về trí tuệ hoặc tâm thần
● Đầu tiên, hãy lên tiếng nhẹ nhàng và 

giải thích ngắn gọn tình hình để trấn 
an đối phương.

● Luôn dùng lời nói nhẹ nhàng để 
giúp đối phương bình tĩnh và kéo 
tay chỉ dẫn họ đến nơi an toàn.

Những người gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Nhật
● Hãy giao tiếp bằng cử chỉ và có thể 

sử dụng tiếng Nhật để truyền đạt 
cho đối phương biết tình hình và ý 
định hỗ trợ của bạn.

※Ngoài ra cũng có ứng dụng cung cấp 
thông tin thiên tai và thông tin lánh 
nạn bằng nhiều ngôn ngữ.
(Tham khảo bên phải)

Người đang sử dụng xe lăn
● Khi đi cầu thang, phải có nhiều 

người hỗ trợ nâng xe lăn.
● Tùy tình hình, nếu khó di chuyển 

bằng xe lăn thì hãy cõng để lánh 
nạn.

Để xác nhận sự an toàn của những người cần trợ giúp khi có 
thiên tai và chỉ dẫn lánh nạn trong trường hợp xảy ra thiên tai, điều 
quan trọng là những người dân địa phương - người hỗ trợ và 
những người cần trợ giúp khi có thiên tai phải giao lưu với nhau 
thường xuyên để xây dựng mối quan hệ tin cậy và cơ chế hỗ trợ.

Người cần trợ giúp khi có thiên tai là những 
người gặp khó khăn trong việc thu thập thông 
tin cần thiết và thực hiện các hành động kịp thời 
và thích hợp khi xảy ra thiên tai, chẳng hạn như 
người cao tuổi, người khuyết tật thể chất, người 
khuyết tật trí tuệ, người khuyết tật tâm thần, 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, người bệnh, phụ nữ có 
thai, người nước ngoài, v.v. Nếu cần phải lánh 
nạn, mọi người trong khu vực hãy hợp tác lẫn 
nhau để xác nhận sự an toàn của những người 
cần trợ giúp khi có thiên tai và hỗ trợ họ di 
chuyển đến địa điểm lánh nạn khẩn cấp.

Giới thiệu về nơi lánh nạn phúc lợi
Thành phố này xây dựng “nơi lánh nạn phúc lợi” làm nơi lánh nạn thứ cấp để tiếp nhận những người có cuộc sống sơ 

tán cực kỳ khó khăn tại các nơi lánh nạn thông thường như nhà thể chất, v.v trong số những “người cần trợ giúp khi có 
thiên tai” như những người cần được chăm sóc, người khuyết tật, phụ nữ mang thai/trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Chú ý
● Thường được mở cửa vào ngày thứ ba sau 

khi xảy ra thiên tai.
● Các chuyên gia (Y tá sức khoẻ cộng đồng, 

v.v.) sẽ kiểm tra tình trạng của mọi người, 
kiểm tra có chứng nhận cần chăm sóc hay 
không để đánh giá liệu có cần thiết sơ tán 
đến nơi lánh nạn phúc lợi.

● Bạn không thể lánh nạn trực tiếp.

Phối hợp các cơ sở tiếp 
nhận trong thành phố

Nơi lánh nạn Nơi lánh nạn phúc lợi

Xin chào

RU
N

!

Xin chào

Xin chào
Bác ra ngoài 

đấy à?

Safety tips

NHK WORLD- JAPAN
Đăng tải tin tức và thông tin thiên tai, v.v bằng 

nhiều ngôn ngữ.

Thông báo thông tin thiên tai tại Nhật Bản 
bằng nhiều ngôn ngữ.

0505

※Tên gọi trên pháp luật là “Người cần quan tâm”.

Vị trí nguy hiểm

Tuyến đường lánh 
nạn

Lánh nạn

M
ọi người cùng 

chuẩn bị

M
ọi người cùng 

chuẩn bị

2423



0606Cơ sở phòng chống 
thiên tai, v.v.

Cơ sở phòng chống 
thiên tai, v.v.

中央自動車道

JR中央本線 高尾

高尾山口

相原IC

あいかわ

愛川町

八王子市

高尾山

至甲府
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Nhà thi đấu SawaiNhà thi đấu Sawai

Trường tiểu học/trung học 
cơ sở Steiner Gakuen
Trường tiểu học/trung học 
cơ sở Steiner Gakuen

Trường mẫu giáo FujinoTrường mẫu giáo Fujino

Trường tiểu 
học Fujino
Trường tiểu 
học Fujino Trường trung học 

cơ sở Fujino
Trường trung học 
cơ sở Fujino

Trung tâm Nghệ thuật FujinoTrung tâm Nghệ thuật Fujino

Nhà thi đấu MakisatoNhà thi đấu Makisato

Uchigo GroundUchigo Ground

Trường tiểu học UchigoTrường tiểu học Uchigo
Sở cứu hỏa TsukuiSở cứu hỏa Tsukui

Đồn công an đội 
cứu hộ khẩn cấp
Đồn công an đội 
cứu hộ khẩn cấp

Phân cục AiharaPhân cục Aihara
Phân cục ShiroyamaPhân cục Shiroyama

Phân cục 
Osawa

Phân cục 
Osawa

Sở cảnh sát TsukuiSở cảnh sát Tsukui

Sở cảnh sát  
Sagamihara-kita
Sở cảnh sát  
Sagamihara-kita

Văn phòng 
quận Midori
Văn phòng 
quận Midori

HashimotoHashimoto

BandaBanda

KamimizoKamimizo

Minami-
Hashimoto
Minami-
Hashimoto

Tuyến Keio 
Sagami
Tuyến Keio 
Sagami

Sở cứu hỏa KitaSở cứu hỏa Kita

Phân cục AonePhân cục Aone
Phân cục ToyaPhân cục Toya

Trường trung học cơ sở UchigoTrường trung học cơ sở Uchigo Trung tâm y tế 
Sagamihara-nishi
Trung tâm y tế 
Sagamihara-nishi

Trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng Mii
Trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng Mii

Trường trung học cơ sở 
Nakazawa
Trường trung học cơ sở 
Nakazawa

Trường trung học cơ sở NakanoTrường trung học cơ sở Nakano

Câu lạc bộ golf 
Tsukuiko
Câu lạc bộ golf 
Tsukuiko

Trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng Kushikawa
Trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng Kushikawa

Trường trung học cơ sở KushikawaTrường trung học cơ sở Kushikawa

Trung tâm sinh hoạt cộng 
đồng Kushikawa-higashi
Trung tâm sinh hoạt cộng 
đồng Kushikawa-higashi

Trường tiểu học NegoyaTrường tiểu học Negoya

Trường tiểu học 
Kushikawa

Trường tiểu học 
Kushikawa

Trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng Koami
Trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng Koami

Trường trung học công 
lập Shiroyama
Trường trung học công 
lập Shiroyama Trường trung học 

cơ sở Uchide
Trường trung học 
cơ sở Uchide

Trường tiểu học 
Nihonmatsu
Trường tiểu học 
Nihonmatsu

Nhà thi đấu 
tổng hợp Kita
Nhà thi đấu 
tổng hợp Kita

Công viên 
Sagamihara-kita
Công viên 
Sagamihara-kita

Trường trung học tổng hợp 
công lập Sagamihara
Trường trung học tổng hợp 
công lập Sagamihara

Trung tâm cộng đồng OsawaTrung tâm cộng đồng Osawa
Trường trung học cơ sở OsawaTrường trung học cơ sở Osawa

Trường tiểu học KuzawaTrường tiểu học Kuzawa

Trường tiểu học
 Sakunokuchi

Trường tiểu học
 Sakunokuchi

Trường tiểu học OsawaTrường tiểu học Osawa

Trường tiểu 
học Oshima
Trường tiểu 
học Oshima

Trường tiểu 
học Shonan
Trường tiểu 
học Shonan

Trung tâm 
Hayamajima
Trung tâm 
Hayamajima

Trường tiểu học KoryoTrường tiểu học Koryo

Trường tiểu học HirotaTrường tiểu học Hirota Trường tiểu 
học Aihara
Trường tiểu 
học Aihara

Trường tiểu học 
Taimada
Trường tiểu học 
Taimada

Trường trung học 
cơ sở Aihara
Trường trung học 
cơ sở Aihara

Trường trung học công 
lập Hashimoto
Trường trung học công 
lập Hashimoto

Trường tiểu học 
Miyakami
Trường tiểu học 
Miyakami

Nhà thiếu nhi 
Miyakami
Nhà thiếu nhi 
MiyakamiTrung tâm y tế 

Sagamihara-kita
Trung tâm y tế 
Sagamihara-kita

Trường trung 
học cơ sở Asahi
Trường trung 
học cơ sở Asahi

Trường tiểu học 
Hashimoto
Trường tiểu học 
Hashimoto

Trường tiểu học AsahiTrường tiểu học Asahi

Trung tâm cộng đồng 
Hashimoto, Soleil Sagami
Trung tâm cộng đồng 
Hashimoto, Soleil Sagami

Trung tâm cộng 
đồng Aihara
Trung tâm cộng 
đồng Aihara

Trường tiểu học 
Kawashiri
Trường tiểu học 
Kawashiri

Trung tâm cộng 
đồng Shiroyama
Trung tâm cộng 
đồng Shiroyama Trường trung học 

cơ sở Sagamigaoka
Trường trung học 
cơ sở Sagamigaoka

Trường tiểu 
học Nakano
Trường tiểu 
học Nakano

Trung tâm cộng đồng Tsukui-Chuo
Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Tsukui
Trung tâm cộng đồng Tsukui-Chuo
Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Tsukui

Trung tâm cải thiện môi 
trường nông thôn Fujino
Trung tâm cải thiện môi 
trường nông thôn Fujino

Trường tiểu học 
Fujino-minami
Trường tiểu học 
Fujino-minami

Trường trung học 
cơ sở Aone cũ
Trường trung học 
cơ sở Aone cũ

Học viện SeiwaHọc viện Seiwa
Phân cục AonoharaPhân cục Aonohara

Trường tiểu học ToyaTrường tiểu học Toya

Trường trung 
học cơ sở Toya
Trường trung 
học cơ sở Toya

Trường tiểu học 
Sugai cũ
Trường tiểu học 
Sugai cũ

Aonohara GroundAonohara Ground

Bậc trung học trường 
Steiner Gakuen
Bậc trung học trường 
Steiner Gakuen

Trường trung học cơ sở HokusoTrường trung học cơ sở Hokuso

Trường tiểu học ChigiraTrường tiểu học Chigira

Trung tâm giao lưu Sagamiko của tỉnhTrung tâm giao lưu Sagamiko của tỉnh

Trường tiểu học KeihokuTrường tiểu học KeihokuNagura GroundNagura Ground

Văn phòng 
tổng hợp Fujino
Văn phòng 
tổng hợp Fujino

Trung tâm cộng đồng 
Fujino-Chuo

Trung tâm cộng đồng 
Fujino-Chuo

Trung tâm học tập
 suốt đời Tsukui

Trung tâm học tập
 suốt đời Tsukui

Trường tiểu học Tsukui-ChuoTrường tiểu học Tsukui-Chuo

Trung tâm cộng 
đồng Sagamiko

Trung tâm cộng 
đồng Sagamiko

Lớp học trải nghiệm thiên nhiên FurusatoLớp học trải nghiệm thiên nhiên Furusato

Bãi đỗ xe câu lạc bộ đồng quê UenoharaBãi đỗ xe câu lạc bộ đồng quê Uenohara

Đường cao tốc Chuo

Tuyến chính JR Chuo

Hồ Sagami

Hồ Sagami

Sagamihara IC

Trạm thu phí IC lối ra 
Sagamiko-higashi

Sagamiko IC

Sông Sagami

Hồ Tsukui

Sông Komatsu

Hồ Shiroyama

Đường Ken-O

Đập Shiroyama

Sông Sagami

Phân cục 
Fujino
Phân cục 
Fujino

Sông Doshi

Sông Kushi

Sông Sakai

Quận Midori

Fujino

Chú thích Nơi sơ tán trên diện rộng Văn phòng thành phố / 
Văn phòng quận Sở cứu hỏaSở cảnh sát Quận Chuo

Thời điểm ngày 1 tháng 9 năm 2021

Văn phòng quận Midori    Ban thúc đẩy phát triển địa phương
Trung tâm phát triển cộng đồng Hashimoto
Trung tâm phát triển cộng đồng Osawa
Trung tâm phát triển cộng đồng Shiroyama
Trung tâm phát triển cộng đồng Tsukui
Trung tâm phát triển cộng đồng Sagamiko
Trung tâm phát triển cộng đồng Fujino
Văn phòng công trình dân dụng Midori
Văn phòng công trình dân dụng Tsukui
Sở cứu hỏa Kita
Sở cứu hỏa Tsukui
Sở cảnh sát Sagamihara-kita
Sở cảnh sát Tsukui

042-775-8801
042-703-0354
042-761-2610
042-783-8117
042-780-1403
042-684-3212
042-687-2117
042-775-8818
042-780-1415
042-774-0119
042-685-0119
042-700-0110
042-780-0110

Q
uận M

idori

* “Trung tâm phát triển cộng đồng” được đăng tải sẽ là nhóm 
ứng phó địa phương khi xảy ra thiên tai.

Danh sách cơ quan hành chính công

Quận Tên gọi Số điện thoại

* Tham khảo trang 29, 30 để biết tên gọi của từng cơ sở được đánh số thứ tự trên bản đồ.

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp / nơi lánh nạn    / nơi cứu hộ (Phường Midori)Địa điểm lánh nạn khẩn cấp / nơi lánh nạn    / nơi cứu hộ (Phường Midori)

Hồ Oku-Sagami
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Văn phòng quận Chuo /
 Tòa thị chính thành phố Sagamihara

Văn phòng quận Chuo /
 Tòa thị chính thành phố Sagamihara

Sở cảnh sát SagamiharaSở cảnh sát Sagamihara

Phân cục Midorigaoka Phân cục Midorigaoka 

Phân cục SobudaiPhân cục Sobudai

Phân cục AraisoPhân cục Araiso

Phân cục 
Asamizodai 

Phân cục 
Asamizodai 

Phân cục KamimizoPhân cục Kamimizo

Phân cục FuchinobePhân cục Fuchinobe

Phân cục OnumaPhân cục Onuma

Phân cục Kami-TsurumaPhân cục Kami-Tsuruma

Phân cục TorinPhân cục Torin

Văn phòng 
quận Minami
Văn phòng 
quận Minami

Sở cảnh sát 
Sagamihara-minami
Sở cảnh sát 
Sagamihara-minami

Sở cứu hỏa 
Sagamihara
Sở cứu hỏa 
SagamiharaTrung tâm cộng 

đồng Seishin
Trung tâm cộng 
đồng Seishin

Trường trung học cơ sở SeishinTrường trung học cơ sở Seishin

Sagamihara Green PoolSagamihara Green Pool
Trường trung học cơ sở KamimizoTrường trung học cơ sở Kamimizo

Trường tiểu học YokodaiTrường tiểu học Yokodai

Trung tâm cộng 
đồng Yokodai

Trung tâm cộng 
đồng Yokodai

Trung tâm cộng đồng 
Yokoyama
Trung tâm cộng đồng 
Yokoyama

Trường tiểu học 
Yokoyama
Trường tiểu học 
Yokoyama

Trường tiểu học 
Shinjuku
Trường tiểu học 
Shinjuku

Trường trung học công lập 
Sagamitana
Trường trung học công lập 
Sagamitana

Công viên
 Yokoyama
Công viên

 Yokoyama

Trung tâm cộng đồng
 Kamimizo

Trung tâm cộng đồng
 Kamimizo

Trường trung học cơ sở 
Kamimizo-minami

Trường trung học cơ sở 
Kamimizo-minami

Trường tiểu học
 Kamimizo

Trường tiểu học
 Kamimizo

Sở cứu hỏa MinamiSở cứu hỏa Minami

Trường tiểu học KoyoTrường tiểu học Koyo

Khu công viên OyamaKhu công viên Oyama

Trường tiểu học OyamaTrường tiểu học Oyama

Trường trung 
học cơ sở Oyama

Trường trung 
học cơ sở Oyama

Khu chung cư 
Shimokuzawa
Khu chung cư 
Shimokuzawa

Trường tiểu học
 Tana-kita

Trường tiểu học
 Tana-kita

Trường tiểu học 
Hoshigaoka

Trường tiểu học 
Hoshigaoka

Trung tâm cộng đồng 
Hoshigaoka

Trung tâm cộng đồng 
Hoshigaoka

Trường trung học cơ sở TanaTrường trung học cơ sở Tana

Trường tiểu học TanaTrường tiểu học Tana

Trung tâm cộng 
đồng Tana

Trung tâm cộng 
đồng Tana

Trường tiểu 
học Seishin

Trường tiểu 
học Seishin

Trung tâm cộng đồng OyamaTrung tâm cộng đồng Oyama

Trường tiểu học ChuoTrường tiểu học Chuo

Trường tiểu học Ono-kitaTrường tiểu học Ono-kita

Trung tâm cộng đồng 
Ono-naka
Trung tâm cộng đồng 
Ono-naka

Trường tiểu học OnoTrường tiểu học Ono
Công viên Kobuchi-UnomoriCông viên Kobuchi-Unomori Trường tiểu học YaguchiTrường tiểu học Yaguchi

Trường tiểu học TsuruzonoTrường tiểu học Tsuruzono
Trung tâm cộng đồng 
Kami-Tsuruma
Trung tâm cộng đồng 
Kami-Tsuruma

Trường tiểu học Kami-TsurumaTrường tiểu học Kami-Tsuruma

Trường trung học 
cơ sở Kami-Tsuruma
Trường trung học 
cơ sở Kami-Tsuruma

Trường trung 
học cơ sở Torin
Trường trung 
học cơ sở Torin

Trường tiểu 
học Kunugidai

Trường tiểu 
học Kunugidai

Trường tiểu học 
Minamiono
Trường tiểu học 
Minamiono

Trường tiểu học KashimadaiTrường tiểu học Kashimadai

Trung tâm y tế 
Sagamihara-minami
Trung tâm y tế 
Sagamihara-minami

Trường trung học 
cơ sở Shincho
Trường trung học 
cơ sở ShinchoKhu Đại học 

nữ Sagami
Khu Đại học 
nữ Sagami

Trung tâm cộng 
đồng Ono-minami
Trung tâm cộng 
đồng Ono-minami

Trường tiểu học 
Tsurunodai
Trường tiểu học 
Tsurunodai

Trung tâm cộng 
đồng Torin
Trung tâm cộng 
đồng Torin

Trường tiểu học TorinTrường tiểu học Torin

Câu lạc bộ đồng quê SagamiCâu lạc bộ đồng quê Sagami

Trường trung học 
cơ sở Yaguchi

Trường trung học 
cơ sở Yaguchi

Trường trung học 
cơ sở Unomori
Trường trung học 
cơ sở Unomori

Trường tiểu học 
Wakamatsu

Trường tiểu học 
WakamatsuTrường tiểu học 

Onodai
Trường tiểu học 
Onodai

Trung tâm cộng 
đồng Onuma
Trung tâm cộng 
đồng Onuma

Trường tiểu 
học Onuma
Trường tiểu 
học Onuma

Trường tiểu học 
Yaguchidai

Trường tiểu học 
Yaguchidai

Trường trung học 
cơ sở Ono-minami
Trường trung học 
cơ sở Ono-minami

Trường trung học 
cơ sở Onodai
Trường trung học 
cơ sở Onodai

Công viên KanumaCông viên Kanuma

Trường trung học cơ sở 
Yoshinodai
Trường trung học cơ sở 
Yoshinodai

Trường tiểu học YaeiTrường tiểu học Yaei

Trường trung
 học cơ sở Yaei
Trường trung
 học cơ sở Yaei

Trường tiểu 
học Namiki
Trường tiểu 
học Namiki

Trung tâm cộng 
đồng Hikarigaoka
Trung tâm cộng 
đồng Hikarigaoka Trường tiểu học AobaTrường tiểu học Aoba

Trường tiểu học HikarigaokaTrường tiểu học Hikarigaoka

Trường trung học cơ sở 
Midorigaoka
Trường trung học cơ sở 
Midorigaoka

Trường tiểu học 
Kamimizo-minami
Trường tiểu học 
Kamimizo-minami

Trung tâm cộng đồng AsamizoTrung tâm cộng đồng Asamizo

Trường trung học công lập 
Kamimizo-minami
Trường trung học công lập 
Kamimizo-minami

Trường tiểu học 
Yume-no Oka
Trường tiểu học 
Yume-no Oka

Trường tiểu 
học Asamizo
Trường tiểu 
học Asamizo

Khu công viên FuchinobeKhu công viên Fuchinobe

Câu lạc bộ golf SagamiharaCâu lạc bộ golf Sagamihara

Trường tiểu học FutabaTrường tiểu học Futaba

Trường tiểu học 
Sagamidai
Trường tiểu học 
Sagamidai

Trung tâm cộng 
đồng Sagamidai
Trung tâm cộng 
đồng Sagamidai

Trường tiểu học 
Sakuradai
Trường tiểu học 
Sakuradai

Trường trung học 
cơ sở Asamizodai
Trường trung học 
cơ sở Asamizodai

Trường trung học cơ sở 
Sagamidai
Trường trung học cơ sở 
Sagamidai

Trường trung học 
cơ sở Wakakusa
Trường trung học 
cơ sở Wakakusa

Trường trung học 
cơ sở Sobudai
Trường trung học 
cơ sở Sobudai Trung tâm cộng 

đồng Sobudai
Trung tâm cộng 
đồng Sobudai

Trường trung học 
cơ sở Soyo
Trường trung học 
cơ sở Soyo

Trường tiểu học AraisoTrường tiểu học Araiso

Trường tiểu học 
Moegidai
Trường tiểu học 
Moegidai

Trường tiểu học SobudaiTrường tiểu học Sobudai

Trong Trại Zama thuộc Quân đội 
Hoa Kỳ tại Nhật Bản
Trong Trại Zama thuộc Quân đội 
Hoa Kỳ tại Nhật Bản

Đặc khu công nghiệp 
Sagami Robot Khu vực 
tiền thử nghiệm

Đặc khu công nghiệp 
Sagami Robot Khu vực 
tiền thử nghiệm

Trường tiểu học 
Midoridai
Trường tiểu học 
Midoridai

Trung tâm văn hóa sức 
khỏe cộng đồng
Trung tâm văn hóa sức 
khỏe cộng đồng

Sagamihara Gion Arena 
(Nhà thi đấu tổng hợp)
Sagamihara Gion Arena 
(Nhà thi đấu tổng hợp)

Trường tiểu học 
Wakakusa

Trường tiểu học 
Wakakusa

Khu công viên công lập 
Sagamihara
Khu công viên công lập 
Sagamihara

Tổ chức hành chính độc lập Cơ quan bệnh viện quốc lập
Khu bệnh viện Sagamihara
Tổ chức hành chính độc lập Cơ quan bệnh viện quốc lập
Khu bệnh viện Sagamihara

Trường tiểu học KyowaTrường tiểu học Kyowa
Trung tâm cộng 

đồng Onodai
Trung tâm cộng 

đồng Onodai

Trường tiểu học 
Onodai-Chuo

Trường tiểu học 
Onodai-Chuo

Trường trung học cơ sở KyowaTrường trung học cơ sở Kyowa

Trường trung học cơ sở Ono-kitaTrường trung học cơ sở Ono-kita
Trường tiểu học FuchinobeTrường tiểu học Fuchinobe

Đại học Aoyama Gakuin /
 Đại học Kokugakuin

Đại học Aoyama Gakuin /
 Đại học Kokugakuin

Trung tâm cộng đồng
 Ono-kita

Trung tâm cộng đồng
 Ono-kita

Trường tiểu học 
Fuchinobe-higashi

Trường tiểu học 
Fuchinobe-higashi

Trung tâm y tế 
Sagamihara-Chuo
Trung tâm y tế 
Sagamihara-Chuo

Trường trung học cơ sở ChuoTrường trung học cơ sở Chuo

Trung tâm cộng đồng ChuoTrung tâm cộng đồng Chuo

Trường tiểu 
học Fujimi
Trường tiểu 
học Fujimi

Bãi chứa cảng cạn tổng hợp Sagami 
thuộc Quân đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản
Bãi chứa cảng cạn tổng hợp Sagami 
thuộc Quân đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản

Phân cục TanaPhân cục Tana

SagamiharaSagamihara

YabeYabe
FuchinobeFuchinobe

KobuchiKobuchi

Higashi-RinkanHigashi-Rinkan

MachidaMachida

Sagami-OnoSagami-Ono

Odakyu SagamiharaOdakyu Sagamihara

Sobudai-maeSobudai-mae

BandaBanda

HarataimaHarataima

ShimomizoShimomizo

Sobudai-shitaSobudai-shita

Cơ sở phòng chống 
thiên tai, v.v.

Cơ sở phòng chống 
thiên tai, v.v.

Quận Chuo

Quận Midori

Quận Minami

Sagamihara Aikawa IC

Tu
yế

n K
eio

 Sa
ga

m
iha

ra

Tuyến JR Sagami

Tuyến Odakyu Enoshima

Tuyến O
dakyu O

daw
ara

Tuyến JR Yokohama

Minami-Hashimoto

Kamimizo

Thời điểm ngày 1 tháng 9 năm 2021

042-754-1111(Đại diện)

042-769-8208
042-707-7044
042-769-9801
042-707-7049
042-861-4512
042-761-6570
042-762-5626
042-755-7500
042-755-0600
042-755-8000
042-758-9000
042-756-1555
042-756-1117
042-769-8262
042-751-0119
042-754-0110
042-749-2135
042-749-2217
042-742-2226
042-778-1006
046-251-0014
042-744-1609
046-254-3755
042-744-5161
042-749-2211
042-744-0119
042-749-0110

Q
uận Chuo

Q
uận M

inam
i

Quận Tên gọi Số điện thoại

* “Trung tâm phát triển cộng đồng” và “Trung tâm cộng đồng” được đăng tải 
sẽ là nhóm ứng phó địa phương khi xảy ra thiên tai (Ngoại trừ trung tâm 
phát triển cộng đồng quận 6 Chuo).

Danh sách cơ quan hành chính công

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp / nơi lánh nạn    / nơi cứu hộ (Quận Chuo / Quận Minami)Địa điểm lánh nạn khẩn cấp / nơi lánh nạn    / nơi cứu hộ (Quận Chuo / Quận Minami)

Đ
ường Ken-O

Sông Hato

Sông Uba
Sông Doho

Sông Sakai

Sông Sagami

* Tham khảo trang 29, 30 để biết tên gọi của từng cơ sở được đánh số thứ tự trên bản đồ.

Chú thích Nơi sơ tán trên diện rộng Văn phòng thành phố / 
Văn phòng quận Sở cứu hỏaSở cảnh sát

Văn phòng thành phố Sagamihara
Ban quản lý rủi ro
Ban ứng phó khẩn cấp
Văn phòng quận Chuo　Ban thúc đẩy phát triển địa phương
Các trung tâm phát triển cộng đồng quận 6 Chuo
Trung tâm phát triển cộng đồng Ono-kita
Trung tâm phát triển cộng đồng Tana
Trung tâm phát triển cộng đồng Kamimizo
Trung tâm cộng đồng Oyama
Trung tâm cộng đồng Hoshigaoka
Trung tâm cộng đồng Seishin
Trung tâm cộng đồng Chuo
Trung tâm cộng đồng Yokoyama
Trung tâm cộng đồng Hikarigaoka
Văn phòng công trình dân dụng Chuo
Sở cứu hỏa Sagamihara
Sở cảnh sát Sagamihara
Văn phòng quận Minami Ban thúc đẩy phát triển địa phương
Trung tâm phát triển cộng đồng Ono-Minami
Trung tâm phát triển cộng đồng Ono-naka
Trung tâm phát triển cộng đồng Asamizo
Trung tâm phát triển cộng đồng Araiso
Trung tâm phát triển cộng đồng Sagamidai
Trung tâm phát triển cộng đồng Sobudai
Trung tâm phát triển cộng đồng Torin
Văn phòng công trình dân dụng Minami
Sở cứu hỏa Minami
Sở cảnh sát Sagamihara-minami
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Trường trung học cơ sở Toya
Trường tiểu học Nakano
Trường trung học cơ sở Nakano
Trường tiểu học Negoya
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Mii
Uchigo Ground
Trường tiểu học Uchigo
Trường trung học cơ sở Uchigo
Trường tiểu học Keihoku
Trung tâm giao lưu Sagamiko của tỉnh
Trung tâm cộng đồng Sagamiko
Trường tiểu học Chigira
Trường trung học cơ sở Hokuso
Bậc trung học trường Steiner Gakuen
Trường tiểu học/trung học cơ sở Steiner Gakuen
Trường tiểu học Sugai cũ
Nhà thi đấu Sawai
Nagura Ground
Trung tâm Nghệ thuật Fujino
Trường tiểu học Fujino
Văn phòng tổng hợp Fujino
Trung tâm cộng đồng Fujino-Chuo
Trường trung học cơ sở Fujino
Trung tâm cải thiện môi trường nông thôn Fujino
Trường tiểu học Fujino-minami
Trường mẫu giáo Fujino
Lớp học trải nghiệm thiên nhiên Furusato
Nhà thi đấu Makisato
Bãi đỗ xe câu lạc bộ đồng quê Uenohara
Trung tâm cộng đồng Oyama
Trường tiểu học Koyo
Bãi chứa cảng cạn tổng hợp Sagami thuộc Quân đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản
Khu công viên Oyama
Trường tiểu học Oyama
Trường trung học cơ sở Oyama
Trung tâm cộng đồng Seishin
Trường tiểu học Seishin
Trường trung học cơ sở Seishin
Khu chung cư Shimokuzawa
Trung tâm cộng đồng Yokoyama
Trường tiểu học Yokoyama
Trung tâm y tế Sagamihara-Chuo
Trung tâm cộng đồng Chuo
Trường tiểu học Chuo
Trường trung học cơ sở Chuo
Trường tiểu học Fujimi
Khu công viên Fuchinobe
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Trường tiểu học Yaei
Trường trung học cơ sở Yaei
Trường trung học cơ sở Yoshinodai
Trung tâm cộng đồng Hoshigaoka
Trường tiểu học Hoshigaoka
Trường tiểu học Aoba
Trường tiểu học Namiki
Trung tâm cộng đồng Hikarigaoka
Trường tiểu học Hikarigaoka
Trường trung học cơ sở Midorigaoka
Trung tâm cộng đồng Yokodai
Trường tiểu học Yokodai
Đại học Aoyama Gakuin / Đại học Kokugakuin
Trung tâm cộng đồng Ono-kita
Trường tiểu học Ono-kita
Trường trung học cơ sở Ono-kita
Công viên Kanuma
Trường tiểu học Kyowa
Trường trung học cơ sở Kyowa
Trường tiểu học Fuchinobe
Trường tiểu học Fuchinobe-higashi
Trường trung học công lập Sagamitana
Trường tiểu học Shinjuku
Trường tiểu học Tana-kita
Trung tâm cộng đồngTana
Trường tiểu học Tana
Trường trung học cơ sở Tana
Trung tâm cộng đồng Kamimizo
Trường tiểu học Kamimizo
Trường trung học cơ sở Kamimizo
Trường tiểu học Kamimizo-minami
Trường trung học cơ sở Kamimizo-minami
Trường trung học công lập Kamimizo-minami
Sagamihara Green Pool
Công viên Yokoyama
Trường trung học cơ sở Unomori
Trung tâm cộng đồng Onuma
Trường tiểu học Onuma
Trường tiểu học Ono
Trung tâm cộng đồng Onodai
Trường tiểu học Onodai
Trường tiểu học Onodai-Chuo
Trường trung học cơ sở Onodai
Trung tâm cộng đồng Ono-naka
Công viên Kobuchi-Unomori
Câu lạc bộ golf Sagamihara
Trường tiểu học Wakamatsu
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Trung tâm cộng đồng Ono-minami
Trường trung học cơ sở Ono-minami
Trường tiểu học Kashimadai
Trung tâm cộng đồng Kami-Tsuruma
Khu Đại học nữ Sagami
Trung tâm y tế Sagamihara-minami
Trường trung học cơ sở Shincho
Trường tiểu học Tsuruzono
Trường tiểu học Tsurunodai
Trường tiểu học Minami-ono
Trường tiểu học Yaguchi
Trường tiểu học Yaguchidai
Trường trung học cơ sở Yaguchi
Trung tâm cộng đồng Asamizo
Trường tiểu học Asamizo
Khu công viên công lập Sagamihara
Sagamihara Gion Arena (Nhà thi đấu tổng hợp)
Trung tâm văn hóa sức khỏe cộng đồng
Trường tiểu học Yume-no Oka
Trường tiểu học Araiso
Trong Trại Zama thuộc Quân đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản
Đặc khu công nghiệp Sagami Robot Khu vực tiền thử nghiệm 
Trường trung học cơ sở Soyo
Trường trung học cơ sở Asamizodai
Trung tâm cộng đồng Sagamidai
Trường tiểu học Sagamidai
Trường trung học cơ sở Sagamidai
Trường tiểu học Sakuradai
Tổ chức hành chính độc lập Cơ quan bệnh viện quốc lập
Trường tiểu học Futaba
Trường tiểu học Wakakusa
Trường trung học cơ sở Wakakusa
Trung tâm cộng đồng Sobudai
Trường tiểu học Sobudai
Trường trung học cơ sở Sobudai
Trường tiểu học Midoridai
Trường tiểu học Moegidai
Trường tiểu học Kami-Tsuruma
Trường trung học cơ sở Kami-Tsuruma
Trường tiểu học Kunugidai
Trung tâm cộng đồng Torin
Trường tiểu học Torin
Trường trung học cơ sở Torin
Câu lạc bộ đồng quê Sagami
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*1
○
*1
*1
*1
*1

○
○

○

○
○

○

○

○
○
○

○

○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

◎

○

○

○

○
○

Động đất

Số thứ tự

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp
Nơi sơ tán khi xảy 

ra thảm họa do 
mưa bão

Lũ lụt Sạt lở đất

Nơi sơ tán trên 
diện rộng

Nơi lánh nạn

Tên cơ sở

Nơi cứu hộ

Động đất

Số thứ tự

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp
Nơi sơ tán khi xảy 

ra thảm họa do 
mưa bão

Lũ lụt Sạt lở đất

Nơi sơ tán trên 
diện rộng

Nơi lánh nạn

Tên cơ sở

Nơi cứu hộ

Động đất

Số thứ tự

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp
Nơi sơ tán khi xảy 

ra thảm họa do 
mưa bão

Lũ lụt Sạt lở đất

Nơi sơ tán trên 
diện rộng

Nơi lánh nạn

Tên cơ sở

Nơi cứu hộ

Động đất

Số thứ tự

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp
Nơi sơ tán khi xảy 

ra thảm họa do 
mưa bão

Lũ lụt Sạt lở đất

Nơi sơ tán trên 
diện rộng

Nơi lánh nạn

Tên cơ sở

Nơi cứu hộ

○

○

○

○

○
◎

○

○

○

○

○

○

○

○
○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

< Địa điểm lánh nạn khẩn cấp >　○: Có thể sử dụng　△: Phạm vi sử dụng bị hạn chế
　　　　　　　　　　　　　　　*1: Có khả năng sẽ mở cửa hoạt động trong trường hợp đập Shiroyama xả lũ khẩn cấp
<Nơi lánh nạn>　○: Được chỉ định làm nơi lánh nạn　*2: Có khả năng sẽ mở cửa hoạt động trong trường hợp không thể mở Trường tiểu học Araiso làm nơi lánh nạn
<Nơi cứu hộ>　○: Được chỉ định làm nơi cứu hộ　◎: Được chỉ định làm trạm sơ cứu cơ sở (cơ sở được mở cửa hoạt động sớm hơn các nơi cứu hộ thông thường)
　　　　Cơ sở trong quận Midori　　　　　  Cơ sở trong quận Chuo　　　　　  Cơ sở trong quận Minami

● Địa điểm lánh nạn khẩn cấp, nơi lánh nạn, nơi cứu hộ trong danh sách được tính đến thời điểm ngày 1 tháng 9 năm 2021. Vui lòng kiểm tra Trang chủ của thành phố để cập nhật tình hình mới nhất. 
● Vui lòng kiểm tra tại Trung tâm phát triển cộng đồng lân cận, Trang chủ của thành phố hoặc Bản đồ phòng chống thiên tai (tham khảo trang 20) để cập nhật tình hình mở cửa hoạt động của các địa điểm lánh nạn khẩn cấp, v.v.

Trung tâm cộng đồng Aihara
Trường tiểu học Aihara
Trường trung học cơ sở Aihara
Trường tiểu học Asahi
Trường trung học cơ sở Asahi
Trường trung học công lập Hashimoto
Trung tâm y tế Sagamihara-kita
Trường tiểu học Taimada
Trường tiểu học Nihonmatsu
Trung tâm cộng đồng Hashimoto, Soleil Sagami
Trường tiểu học Hashimoto
Nhà thiếu nhi Miyakami
Trường tiểu học Miyakami
Trường trung học cơ sở Uchide
Trung tâm cộng đồng Osawa
Trường tiểu học Osawa
Trường trung học cơ sở Osawa
Trường tiểu học Oshima
Nhà thi đấu tổng hợp Kita
Đăng tải tại Trường tiểu học Kuzawa
Trường trung học tổng hợp công lập Sagamihara
Công viên Sagamihara-kita
Trường tiểu học Sakunokuchi
Trường tiểu học Kawashiri
Trường trung học công lập Shiroyama
Trường tiểu học Koryo
Trường trung học cơ sở Sagamigaoka
Trường tiểu học Shonan
Trung tâm cộng đồng Shiroyama
Trường trung học cơ sở Nakazawa
Trung tâm Hayamajima
Trường tiểu học Hirota
Aonohara Ground
Phân cục Aonohara
Trường trung học cơ sở Aone cũ
Trường tiểu học Kushikawa
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Kushikawa
Trường trung học cơ sở Kushikawa
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Kushikawa-higashi
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Koami
Trung tâm y tế Sagamihara-nishi
Học viện Seiwa
Câu lạc bộ golf Tsukuiko
Trung tâm học tập suốt đời Tsukui
Trung tâm cộng đồng Tsukui-Chuo
Trường tiểu học Tsukui-Chuo/Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Tsukui
Trường tiểu học Toya

0606

Danh sách địa điểm lánh nạn khẩn cấp / nơi lánh nạn / nơi cứu hộDanh sách địa điểm lánh nạn khẩn cấp / nơi lánh nạn / nơi cứu hộ Chú thích

Cơ sở phòng chống 
thiên tai, v.v.

Cơ sở phòng chống 
thiên tai, v.v.
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Hội tự trị cần phải làm những gì khi xảy ra động đất lớn?

Địa điểm lánh nạn tạm thời của khu vực này là quảng trường Sanchome, vì 
vậy cần phải kiểm tra xem mọi người trong hội tự trị đã lánh nạn ở đó chưa.

Chúng ta sẽ hoạt động với tư cách là đội phòng chống thiên 
tai tự nguyện Sanchome.

Ông D ở Sanchome chân không đi được, tôi thấy lo quá.

Đúng vậy! Nếu biết trước thì có thể nhờ hàng xóm lên tiếng 
gọi khi sơ tán đến quảng trường Sanchome nhỉ!

Ông B

Để bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình khỏi thiên tai, mọi người trong khu vực giúp đỡ lẫn nhau để 
giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp khẩn cấp, điều quan trọng là phải thường xuyên thảo luận trước về công 
tác phòng chống thiên tai. Các bạn cũng hãy tổ chức “cuộc họp phòng chống thiên tai” để thảo luận về các 
biện pháp phòng chống thiên tai phù hợp với đặc điểm của địa bàn và hoàn cảnh thực tế của gia đình mình.

Cuộc họp phòng chống thiên tai của mọi người

Cuộc họp phòng chống thiên tai của khu vực
Người tham gia/Chủ tịch hội tự trị - Bà A: Nữ 60 tuổi　Thành viên 
hội tự trị Ông B: Nam 70 tuổi (am hiểu về phòng chống thiên tai) 　
Thành viên hội tự trị  Anh C: Nam 40 tuổi

Cuộc họp phòng chống thiên tai của gia đình Người tham gia/Toàn thể gia đình anh C – thành viên 
hội tự trị　Bố (Anh C), mẹ, ông, bà, anh, em gái

Bà A

Bà A

Bà A

Bà A

Bà A

Vậy mọi người thấy sao nếu tập huấn lánh nạn năm nay tập trung vào việc xác 
nhận sự an toàn của hội viên hội tự trị và sơ tán đến quảng trường Sanchome?

Đúng thế. Chia sẻ từng hành động cùng với gia đình cũng là 
điều cần thiết nhỉ!

Anh C

Anh C

Anh C

Anh C

Thật vậy, mỗi người cần phải suy nghĩ trước xem mình phải 
làm gì khi xảy ra thiên tai.

Nhà tôi cũng sẽ thảo luận 
trước về việc này!

Chúng ta làm vậy đi. Ngoài ra, khi xảy ra thiên tai, để mọi người trong Hội tự trị có 
thể giúp đỡ lẫn nhau thì trước hết tự bảo vệ bản thân cũng là việc rất quan trọng.

Chúng ta cần nắm bắt được những người cần hỗ trợ sơ tán. 
(Tham khảo trang 23)

Ông B

Ông B

Ông B

Đúng vậy! Nhưng tôi nghĩ quan trọng là phải tập huấn trước để có 
thể hành động bình tĩnh khi có động đất. (Tham khảo trang 21)

Tôi đồng ý. Để tham khảo, chúng ta hãy thử xem “Tập hợp 
các tình huống hoạt động phòng chống thiên tai” mà 
thành phố tổng hợp những sáng kiến hay của từng quận.

Ông

Em gái

Mẹ

Mẹ

Bố

Bố

Bố

Bố

Bố

Anh

Anh

Khi thiên tai xảy ra, quan trọng nhất là phải tự bảo vệ mình đó. Nhà mình vừa xem 
sách hướng dẫn phòng chống thiên tai vừa cùng nhau thảo luận trước về những 
việc cần làm nếu xảy ra trận động đất lớn nhé. (Tham khảo trang 3, 4)

Đồ của con cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đấy.
Mình không được quên thức ăn và chuồng cho chó. (Tham khảo trang 22)

Thế ạ? Vậy mình chỉ cần xác định thời điểm đó trong “My Timeline” là được nhỉ!

Đúng thế, có lẽ lúc đang mua đồ động đất đã đến ở bên ngoài rồi.... Vì vậy chúng 
ta phải xác định trước cách giữ liên lạc với nhau.

Động đất cũng đáng sợ, nhưng gần đây lũ lụt và sạt lở đất cát do mưa lớn gây ra 
cũng đáng lo quá!

Địa điểm lánh nạn tạm thời do hội tự trị quyết định là Quảng trường Sanchome. Chúng 
ta hãy gọi cả ông hàng xóm và cùng nhau sơ tán. (Tham khảo trang 2, 5)

Nếu nhà hàng xóm bị hỏa hoạn thì nhà mình nên sơ tán ở đâu nhỉ?

Khi đó, đừng quên những vật dụng mang theo trong trường hợp khẩn cấp. Ồ đúng rồi, hãy 
cho sẵn vào cả những vật dụng để đề phòng bệnh truyền nhiễm. (Tham khảo trang 15)

Em cũng vậy! Nhưng em thấy sợ vì không biết khi nào động đất sẽ xảy ra!

Khi có thiên tai có khả năng điện thoại hay email sẽ không kết nối được, vì vậy chúng ta 
hãy ghi nhớ sẵn cách quay số chuyển lời nhắn dùng cho thảm họa. (Tham khảo trang 8)

Bà

Hãy biết! Hãy chuẩn bị! Hãy tuân thủ!

Nhưng khác với động đất, chúng ta có thể bảo vệ tính mạng khỏi thiệt hại do gió bão, lũ lụt nếu 
lánh nạn trước khi thiên tai xảy ra. Quan trọng là thời điểm lánh nạn. (Tham khảo trang 9-12)

Đúng rồi, nếu xác định trước bản thân và gia 
đình sẽ làm gì vào thời điểm nào thì chắc sẽ 
có thể bình tĩnh hành động trong trường hợp 
khẩn cấp. Chúng ta thử thực hành thực tế 
nhé! (Tham khảo trang 33, 34)

Tuần lễ phòng chống thiên tai của thành phố: Diễn ra trong 
1 tuần bắt đầu từ thứ bảy đầu tiên của tháng 7 hàng năm

Chúng ta hãy định kì tổ chức các cuộc họp 
này, chẳng hạn như vào Tuần phòng chống 
thiên tai của tháng 7, Ngày phòng chống 
thiên tai (1/9), trước mùa bão và khi môi 
trường sống thay đổi.

相模原　防災活動事例集 Tìm kiếm

0707Cuộc họp phòng chống 
thiên tai của mọi người

Cuộc họp phòng chống 
thiên tai của mọi người
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□ Có nguy cơ ngập lụt sông　　　　　　 (độ sâu ngập: 　　 - 　　 m)

Hãy chuẩn bị cho thiệt 
hại do gió bão, lũ lụt Bảng My Timeline

Chuẩn bị thường xuyên m
ỗi ngày

Sơ tán người 
cao tuổi, v.v.

□ Có nguy cơ sạt lở đất cát (□ Sạt lở vách núi　□ Sạt lở đất đá　□ Trượt lở đất)

●Nhà tôi … 
        ■ Bên trong khu vực
        ■ Bên ngoài khu vực

Những người mất nhiều 
thời gian để lánh nạn như 
người cao tuổi phải sơ tán 
khỏi những nơi nguy hiểm

Ưu tiên①                                    (Phương thức lánh nạn: □ Ô tô　□ Đi bộ　□                    ) (Thời gian cần để lánh nạn: 　　　phút)

Khi

Ưu tiên②                                    (Phương thức lánh nạn: □ Ô tô　□ Đi bộ　□                    ) (Thời gian cần để lánh nạn: 　　　phút)

Xảy ra 
thiên tai

M
ưa dữ dội

 (trước vài giờ)
Trước 2-5 ngày 

Trước 1 ngày – ngày 
m

ưa lớn
Thời gian

M
ức cảnh 

báo

Cảnh báo mưa lớn đặc biệt
Có ngập lụt sông/sạt lở đất cát!

Đảm bảo an toàn khẩn cấp

Tôi có thể làm gì nếu tôi chưa sơ tán được?

Nguy hiểm tính mạng
Đảm bảo an toàn ngay lập 

tức !!

Thông tin thời tiết
Thông tin lánh nạn từ thành phố

Phải làm gì?

Động thái của địa phương và 
điều cần chú ý Hành động của tôi (và gia đình)

Ngày tạo:

Tình hình nhà mình 
(xung quanh)

Địa điểm lánh 
nạn

Thông tin thời tiết về bão và mưa lớn
 (Dự báo thời tiết hàng tuần, v.v.)

Cảnh báo mưa lớn/Cảnh báo lũ lụt 
Thông tin cảnh báo ngập lụt

Thông tin cảnh báo sạt lở đất cát
Thông tin nguy cơ ngập lụt

Thông tin cảnh báo sớm

Cảnh báo mưa lớn/lũ lụt

Nâng cao khả năng sẵn 
sàng đối phó với thiên tai

Kiểm tra hoạt động 
sơ tán của bản thân

Tiêu chuẩn lánh nạn
(thời điểm)

Những vật dụng 
mang theo trong 
trường hợp khẩn cấp
(những thứ mang 
theo khi đi lánh nạn)

①

②

③

④

Toàn thể mọi người sơ tán khỏi 
những nơi nguy hiểmChỉ thị sơ tán

Đảm bảo lánh nạn trước khi đạt mức cảnh báo cấp độ 4!
さがみはら　マイ・タイムライン Tìm kiếm

Tạo M
y Tim

eline

08Tạo M
y Tim

eline

08

Hãy cùng tạo My Timeline!
Thiệt hại do gió bão và lũ lụt, sạt lở đất cát là những thiên tai vô cùng khủng khiếp với 

diễn biến thay đổi theo thời gian. Nếu bạn xác định trước những gì bản thân và gia đình 
sẽ làm khi có thiên tai, bạn sẽ có thể hành động một cách bình tĩnh trong trường hợp 
khẩn cấp. Chúng ta hãy cùng tạo “Kế hoạch hành động phòng chống thiên tai” - My 
Timeline trong đó sắp xếp những gì mỗi người sẽ hành động theo thời gian để chuẩn bị 
cho thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Hãy suy nghĩ các hành động để lánh nạn an toàn trong 6 bước sau đây và điền vào “Bảng My Timeline” ở bìa 
sau.

Cách tạo My Timeline

◎ Sau khi suy nghĩ xong, hãy điền vào “Bảng My Timeline” ở bìa sau!
Không phải tạo một lần là xong, bạn cần phải sửa lại thường xuyên cho phù hợp với những thay đổi của cuộc sống và 
môi trường xung quanh.

Bảng My Timeline

Cách nhận thông tin phòng chống thiên tai
※ Ngoài trang 17 và 18, bạn có thể lấy thông tin từ các trang sau.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, 
Giao thông và Du lịch

Thông tin phòng chống thiên tai sông

Tinh Kanagawa
Thông tin mực nước mưa

Tinh Kanagawa
Cổng thông tin sạt lở đất cát

Cơ quan khí tượng Nhật Bản
KIKIKURU (Phân bố mức độ nguy hiểm)

Bước

5
Bước

6

Có thể tải bảng từ 
trang web của thành 
phố.

Các loại bản đồ liên 
quan đến phòng 
chống thiên tai

Kiểm tra tình hình nhà của bạn (khu vực xung quanh) 
trên bản đồ cảnh báo nguy cơ, v.v.

Xem bản đồ cảnh báo nguy cơ và xác nhận nguy cơ lũ lụt hoặc sạt lở đất 
cát ở nhà bạn hoặc khu vực xung quanh để xem có cần sơ tán hay không.

Bước

１

Suy nghĩ xem sẽ làm gì vào thời điểm nào. Đặc biệt, cần cân nhắc các hành động trước khi bắt 
đầu sơ tán và chú ý khi sơ tán.

Suy nghĩ về những việc bạn và gia đình sẽ làm ở mỗi mức cảnh báo 
và các hành động cho đến khi kết thúc lánh nạn.

Bước

5

Suy nghĩ những hành động vì cộng đồng dưới góc độ tương trợ
Suy nghĩ về những việc mình có thể làm, chẳng hạn như đi đến nhà hàng xóm kêu gọi sơ tán, 

hỗ trợ những người cần trợ giúp khi có thiên tai như người cao tuổi và người khuyết tật, v.v. 
Ngoài ra, thảo luận trước trong địa phương cũng là việc rất quan trọng.

Bước

6

Bước

１
Bước

3

Bước

2
Bước

4

〇〇年〇月〇日

境 0.5 3.0

息子夫婦宅
〇〇小学校

■

■
■

■

30

15

市から高齢者等避難が発令された

息子夫婦宅に行くとき： 常備薬、保険証、現金、着替え、洗面道具、携帯電話

〇〇小学校に行くとき： 上記のほか、食べ物、飲み物、懐中電灯、防寒具

自治会長や知り合いに連絡する
（息子宅に避難することを伝える）

避難のときの持ち物を確認する

家族の予定を確認する

洪水ハザードマップで避難経路を再確認する

息子夫婦に連絡する（避難の可能性）

・避難のときにはブレーカーを落とす

２階の川から離れた部屋で安全を確保  

避難の準備をはじめる
（準備にかかる時間：３０分）

避難をはじめる
（避難にかかる時間：３０分）

自宅近所の人に
避難を呼びかける ・自宅のとなりの〇〇さんに声をかける

避難完了！

Xác định địa điểm lánh nạn
Tham khảo trang 13 để xác định trước địa điểm sơ tán và thứ tự ưu tiên. Đồng thời, hãy suy 

nghĩ trước tuyến đường đến nơi lánh nạn. Nếu nhà bạn có thể đáp ứng điều kiện đảm bảo an 
toàn thì bạn có thể ở nguyên tại nhà để đảm bảo an toàn.

Bước

2

Suy nghĩ về “tiêu chuẩn lánh nạn” của bản thân từ thông tin 
lánh nạn và thông tin thời tiết

Tham khảo trang 11, 17 và 18 để biết thông tin lánh nạn, cũng như các thông tin thời tiết như 
cảnh báo mưa lớn, đồng thời hãy suy nghĩ xem bạn sẽ bắt đầu lánh nạn khi thông tin nào được 
công bố, hoặc thời điểm lánh nạn nào là phù hợp với bản thân và gia đình.

Bước

3

Cân nhắc đồ vât mang theo khi lánh nạn (Những vật dụng mang theo 
trong trường hợp khẩn cấp)

Tham khảo trang 15 và suy nghĩ những vật dụng mang theo trong trường hợp khẩn cấp.
※Về nguyên tắc, các địa điểm lánh nạn khi có thiệt hại do gió bão, lũ lụt sẽ không được phân 

phát thực phẩm và các vật dụng khác.

Bước

4
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□ Có nguy cơ ngập lụt sông　　　　　　 (độ sâu ngập: 　　 - 　　 m)

Hãy chuẩn bị cho thiệt 
hại do gió bão, lũ lụt Bảng My Timeline

Chuẩn bị thường xuyên m
ỗi ngày

Sơ tán người 
cao tuổi, v.v.

□ Có nguy cơ sạt lở đất cát (□ Sạt lở vách núi　□ Sạt lở đất đá　□ Trượt lở đất)

●Nhà tôi … 
        ■ Bên trong khu vực
        ■ Bên ngoài khu vực

Những người mất nhiều 
thời gian để lánh nạn như 
người cao tuổi phải sơ tán 
khỏi những nơi nguy hiểm

Ưu tiên①                                    (Phương thức lánh nạn: □ Ô tô　□ Đi bộ　□                    ) (Thời gian cần để lánh nạn: 　　　phút)

Khi

Ưu tiên②                                    (Phương thức lánh nạn: □ Ô tô　□ Đi bộ　□                    ) (Thời gian cần để lánh nạn: 　　　phút)

Xảy ra 
thiên tai

M
ưa dữ dội

 (trước vài giờ)
Trước 2-5 ngày 

Trước 1 ngày – ngày 
m

ưa lớn
Thời gian

M
ức cảnh 

báo

Cảnh báo mưa lớn đặc biệt
Có ngập lụt sông/sạt lở đất cát!

Đảm bảo an toàn khẩn cấp

Tôi có thể làm gì nếu tôi chưa sơ tán được?

Nguy hiểm tính mạng
Đảm bảo an toàn ngay lập 

tức !!

Thông tin thời tiết
Thông tin lánh nạn từ thành phố

Phải làm gì?

Động thái của địa phương và 
điều cần chú ý Hành động của tôi (và gia đình)

Ngày tạo:

Tình hình nhà mình 
(xung quanh)

Địa điểm lánh 
nạn

Thông tin thời tiết về bão và mưa lớn
 (Dự báo thời tiết hàng tuần, v.v.)

Cảnh báo mưa lớn/Cảnh báo lũ lụt 
Thông tin cảnh báo ngập lụt

Thông tin cảnh báo sạt lở đất cát
Thông tin nguy cơ ngập lụt

Thông tin cảnh báo sớm

Cảnh báo mưa lớn/lũ lụt

Nâng cao khả năng sẵn 
sàng đối phó với thiên tai

Kiểm tra hoạt động 
sơ tán của bản thân

Tiêu chuẩn lánh nạn
(thời điểm)

Những vật dụng 
mang theo trong 
trường hợp khẩn cấp
(những thứ mang 
theo khi đi lánh nạn)

①

②

③

④

Toàn thể mọi người sơ tán khỏi 
những nơi nguy hiểmChỉ thị sơ tán

Đảm bảo lánh nạn trước khi đạt mức cảnh báo cấp độ 4! Hãy ghi sẵn họ tên và địa chỉ của người hỗ trợ nếu bạn cần 
trợ giúp khi xảy ra thiên tai.

Họ tên Địa chỉ

Xảy ra động đất Khi có nguy cơ xảy ra thiên tai

Trường hợp xảy ra hỏa hoạn 
quy mô lớn

Trường hợp không thể 
sinh hoạt ở nhà

Trường hợp không thể 
sinh hoạt ở nhà

Nhà ở an toàn của người thân, người quen 
và địa điểm lánh nạn khi có thiệt hại do 

gió bão, lũ lụt, v.v

Trường hợp hỏa hoạn không có nguy cơ lan rộng, không thể 
sinh hoạt ở nhà do nhà sập

Trong trường hợp động đất Trường hợp có thiệt hại do gió bão, lũ lụt

※Địa điểm để thoát khỏi nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra lũ lụt, 
sạt lở đất cát, v.v

Địa điểm lánh nạn khu diện rộng
Nơi bảo vệ bạn khỏi hỏa hoạn lớn

Nơi lánh nạn Địa điểm để sinh hoạt trong một khoảng thời gian nhất định

Ví dụ) Công viên○○, trường tiểu học○○

Ví dụ) Trường tiểu học○○　   
※Ngoài nơi lánh nạn, nếu có địa điểm nào khác có thể lánh nạn như nhà người thân, người quen thì bạn hãy cân nhắc sơ tán đến nơi đó.

Ví dụ) Trường tiểu học○○

Ví dụ) Trung tâm cộng đồng ○○
Ví dụ) Công viên○○

Địa điểm lánh nạn tạm thời
Địa điểm theo dõi quá trình chuyển đổi của thiên tai 

sau trận động đất

Sạt lở 
đất cát

Lũ lụt

Mở đầu01

02 Chuẩn bị cho động đất

Sách Hướng 
dẫn Phòng
chống thiên tai 
Sagamihara

Phiên bản 
lưu trữ

Chuẩn bị cho thiệt hại do gió bão, lũ lụt03

Sự chuẩn bị hàng ngày04

Mọi người cùng chuẩn bị05

Cơ sở phòng chống thiên tai, v.v.06

Cuộc họp phòng chống thiên tai của mọi người07

Tạo My Timeline08

INDEX

P1-2

P3-8

P9-14

P15-20

P21-24

P25-30

P31-32

P33-34

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp
Nơi lánh nạn

Xảy ra động đất!

Lũ lụt
Sạt lở đất cát
Mưa lớn
Bão

Thông tin phòng chống thiên tai

Sinh hoạt tại nơi lánh nạn

Các loại bản đồ
Danh sách

Cuộc họp phòng chống thiên tai

My Timeline

Hãy điền sẵn nơi lánh nạn trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Hãy biết! Hãy chuẩn bị! Hãy tuân thủ!

Chúng tôi sử dụng mực gốc dầu 
thực vật

© Thành phố Sagamihara
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