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Phụ lục

Kiểm tra để thực hiện trong thời 
gian bình thường

Xem lại các rủi ro thiên tai bằng 
cách sử dụng bản đồ cảnh báo nguy 
cơ (bắt đầu từ trang 44).

Độ sâu nước lũ

Sạt lở đất

Xem lại những đầu việc và khi nào 
cần làm trong trường hợp xảy ra 
thiên tai bằng cách sử dụng sơ đồ ra 
quyết định sơ tán (trang 12).

Nếu bạn cần thêm thời gian để sơ tán, 
hãy bắt đầu ở cấp độ cảnh báo 3, “sơ tán 
người cao tuổi”.
Những cư dân khác nên bắt đầu sơ tán ở 
cấp độ cảnh báo 4, “lệnh sơ tán”.
Nếu định trú ẩn tại chỗ, hãy xác minh 
rằng trong nhà của bạn có một nơi an 
toàn hơn. 

Kiểm tra điểm đến mà bạn sẽ sơ tán 
và viết ra tên nơi trú ẩn. (Nơi trú ẩn ở 
Thành phố Hirakata, trang 36 và 37)

Tên nơi trú ẩn

·  Kiểm tra lộ trình sơ tán của bạn.
·  Kiểm tra xem bạn mất bao lâu để di tản.

Thời gian đến nơi trú ẩn

Đi bộ:                            phút

Kiểm tra những thứ sẽ mang theo 
bên mình và những vật dụng liên 
quan. (Những thứ cần mang theo 
trong trường hợp khẩn cấp và các 
đồ dùng liên quan, trang 28)

Đảm bảo mọi người trong gia đình 
biết túi đồ của họ được đặt ở đâu.

Vì gió và lũ lụt, chẳng hạn như do bão, có thể được dự báo trước, bạn có thể chuẩn bị sơ tán. Bằng 
cách lập một kế hoạch sơ tán cho bản thân hoặc gia đình, bạn có thể bình tĩnh hành động mà 
không bị bối rối trong trường hợp có thiên tai.
Lập một kế hoạchg sơ tán (tiến trình sẵn sàng cho thiên tai) để tránh phản ứng chậm trễ và bảo vệ 
tính mạng trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Tiến trình sẵn sàng cho thiên tai của bạn chỉ là một 
hướng dẫn. Thiên tai không phải lúc nào cũng theo như 
mong đợi, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng để ứng biến khi 
cần thiết.

(1)   Suy nghĩ về thời điểm thực hiện các hành động của bản thân và từng thành viên trong gia đình.
(2)  Điền “Hoàn tất sơ tán” khi sơ tán xong.
(3)  Điền “Bắt đầu sơ tán” khi bạn nên bắt đầu từng hành động để có thể hoàn thành việc sơ tán đúng hạn.
(4)  Điền “Bắt đầu chuẩn bị” để cho biết các bước chuẩn bị trước khi sơ tán. Hãy cụ thể; ví dụ: bao gồm các mục 

như “chuẩn bị hành lý” và “chuẩn bị thuốc thông dụng”.
(5)  Nhớ hợp tác với hàng xóm và giúp đỡ nhau khi sơ tán. Có thể điền thêm mục “liên lạc với hàng xóm”.

Cấp độ cảnh báo Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5

Thông tin thời 
tiết

Thông tin khuyến nghị 
sớm (tiềm năng cấp độ 
cảnh báo)

Khuyến nghị về mưa lớn và 
lũ lụt
Thông tin phòng ngừa lũ lụt

Cảnh báo mưa lớn và lũ lụt
Thông tin cảnh báo lũ lụt sông

Thông tin rủi ro lũ lụt sông
Thông tin cảnh báo sạt lở đất

Cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn
Thông tin về lũ lụt

Thông tin sơ 
tán Sơ tán người cao tuổi Lệnh sơ tán Biện pháp an toàn khẩn cấp

Điều cân nhắc 
chính

Kiểm tra thông tin thời tiết một cách cẩn thận. Kiểm tra thông tin sơ tán từ Thành phố Hirakata một cách cẩn thận.
Thực hiện các bước để đảm bảo an 
toàn.

Chuẩn bị với giả định rằng khu vực sẽ có lượng mưa 
lớn.

Người cần nhiều thời gian chuẩn bị 
hãy bắt đầu sơ tán ngay.

Người cần phải sơ tán hãy bắt đầu 
sơ tán ngay.

Hành động 
của gia đình

Ví dụ
Hikoboshi-kun • Chuẩn bị một túi đồ   • Đóng cửa chống bão Liên lạc với hàng xóm Bắt đầu sơ tán Sơ tán hoàn tất!

Lập kế hoạch hành động sơ tán 
(tiến trình sẵn sàng cho thiên tai) 
cho bản thân và gia đình bạn

CẢNH BÁO!
Tạo tiến trình sẵn sàng cho thiên tai
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