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Apêndice

Verificações a serem feitas durante 
tempos normais

Revise os riscos de desastre 
utilizando os mapas de perigo  
(a partir da página 44).

Profundidade da 
água de inundação

Deslizamentos de 
terra

Revise o que e quando fazer, no caso 
de um desastre, utilizando o 
fluxograma para tomada de decisão 
de evacuação (página 12).

Se você precisará de tempo adicional para 
evacuar, comece a preparar-se no nível de 
alerta 3, “evacuação de cidadãos idosos”.
Outros residentes devem começar a 
evacuar no nível de alerta 4, “ordem de 
evacuação”.
Se você planeja abrigar-se em casa, 
verifique se há um lugar seguro em sua 
casa. 

Verifique o destino para o qual você 
evacuará e anote o nome do abrigo.
(Abrigos na Cidade de Hirakata, 
páginas 36 e 37)

Nome do abrigo

·  Confira a sua rota de evacuação.
·  Verifique quanto tempo leva para evacuar.

Tempo até o abrigo

A pé:                            min.

Verifique as coisas que você irá levar 
consigo e suprimentos relacionados. 
(Coisas a levar consigo em uma 
emergência e estoque de suprimentos 
de emergência, página 28)

Certifique-se de que todos em sua 
família saibam onde sua mochila de 
emergência está localizada.

Como as ventanias e inundações causadas por tufões, por exemplo, podem ser previstas com 
antecedência, você pode preparar-se para evacuar. Ao elaborar um plano de ação de evacuação, 
seja para você mesmo ou para sua família, você pode garantir sua habilidade de tomar as devidas 
ações sem ficar confuso no caso de um desastre.
Elabore um plano de ação de evacuação (cronograma de preparação para desastre) para evitar uma 
resposta demorada e, ao mesmo tempo, proteger a vida e a integridade física, sua e de outros, no 
caso de um desastre.

O seu cronograma de preparação para desastre é apenas 
um guia. Os desastres nem sempre ocorrem como é 
esperado e, portanto, fique sempre preparado para 
improvisar, conforme seja necessário.

(1)  Pense sobre os momentos das ações a serem tomadas por você e por cada membro de sua família.
(2)  Escreva “Evacuação concluída!” no momento em que deveria ter concluído a evacuação.
(3)  Escreva “Começar a evacuar” quando deveria começar cada ação, de forma que pudesse concluir a evacuação a tempo.
(4)  Escreva “Começar a preparar-se” para indicar os preparativos para a evacuação. Seja específico: por exemplo, inclua 

entradas como “preparar uma mochila de emergência” e “preparar remédios regulares”.
(5)  Lembre-se de cooperar com os vizinhos e ajudar outras pessoas ao evacuar. Inclua uma instrução para “comunicar-se com 

vizinhos”.

Nível de alerta Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Informações 
meteorológicas

Informação de aviso 
preventivo (potencial de 
nível de alerta)

Aviso de chuva forte e 
inundação
Informações de precaução de 
inundação

Alerta de chuva forte e inundação
Informações de alerta de inundação de 
rio

Informações de risco de inundação de rio
Informações de alerta de deslizamento 
de terra

Alerta de emergência de chuva forte
Informações de inundação

Informações de 
evacuação Evacuação de cidadãos idosos Ordem de evacuação Medida de segurança de emergência

Principais 
considerações

Verifique as previsões do tempo com atenção. Verifique com atenção as informações de evacuação da Cidade de Hirakata.

Tome os passos adequados para garantir 
sua segurança.

Faça os preparativos assumindo que cairá uma chuva forte 
na área.

Comece a evacuar se você precisará de 
tempo adicional para evacuar. Comece a evacuar, se necessário.

Ações da família

Exemplos
Hikoboshi-kun

• Prepare uma mochila de emergência
• Feche as portas corrediças externas Comunique-se com os vizinhos Comece a evacuar Evacuação concluída!

Elaboração de um plano de ação de 
evacuação (cronograma de preparação para 
desastre) para você mesmo e sua família

Atenção!

Criação de um plano de preparação para desastre
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