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Recentemente, parece que estão ocorrendo grandes danos de desastres naturais em todo o país 
a cada ano. A Cidade de Hirakata teve falhas de energia em grande escala, danos em casas e outros 
impactos causados pelo Terremoto de Osaka de 2018, que teve uma intensidade sísmica de “6 
fraco” na escala japonesa, e pelo Tufão 21 (Tufão Jebi).

Além disso, a pandemia de COVID-19 tem se expandido em todo o mundo desde 2020, fazendo-
nos confrontar com uma nova crise. No caso em que o aumento de infecções coincida com um 
desastre natural, o grande número de vítimas e pacientes poderia causar confusão nos abrigos e 
causar o colapso do sistema de saúde. Para evitar que isso aconteça, além de elaborar políticas e 
manuais de medidas de prevenção da propagação do COVID-19 nos abrigos, estamos trabalhando 
e nos esforçando para preparar-se melhor e mitigar os desastres como, por exemplo, fazendo 
estoques de suprimentos sanitários e realizando treinamentos sobre como abrir os abrigos.

Esta edição revisada do Guia de Preparação para Desastres reflete a abolição do sistema 
anterior de avisos de evacuação em favor de um sistema padronizado de ordens de evacuação, assim 
como as mudanças nos nomes utilizados para as informações dos abrigos decorrentes da revisão da Lei Básica de Gestão de 
Desastres de maio de 2021. Ela também reflete as mudanças nas localizações e nomes dos abrigos primários devido ao 
encerramento e integração de algumas escolas primárias.

Gostaria de encorajá-los a tomar esta oportunidade para revisar os perigos potenciais na área de sua moradia e fazer os 
preparativos necessários na sua vida diária, de forma que possa evacuar de uma maneira adequada no caso de um desastre.

Sobre a publicação deste guia

Para não ter dúvidas sobre o que fazer após a ocorrência de um desastre, é importante utilizar este 
Guia de Preparação para Desastres para revisar a ação que você deve tomar no caso de um 
desastre e estar sempre preparado.
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 A prioridade máxima é proteger a vida 

Se o guarda-roupa em meu quarto 
cair em um terremoto, eu poderia ficar 

preso debaixo dele...
Vou tomar alguma providência a 

respeito disso.

Os terremotos ocorrem de 
repente e sem aviso nenhum, 
por isso acho que entraria em 

pânico... O que devo fazer?

Acabamos de nos mudar para aqui e, 
por isso, não sabemos onde estão os 

locais de abrigo.
Parece que as chuvas fortes 
irão continuar. Será que não 

há problema em ficar em 
casa?

Há algum perigo no caminho de nossa 
casa para o abrigo?

Como posso ajudar a 
senhora idosa da casa vizinha 

ao evacuar?

O que devo colocar em 
minha mochila de 

emergência, e onde devo 
guardá-la? É melhor dividir 
coisas em várias mochilas, 
para que não fiquem muito 

pesadas, não é?




