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Hướng dẫn phòng chống thiên tai dành
cho người nước ngoài

Hướng dẫn phòng chống thiên tai dành
cho người nước ngoài

Hướng dẫn phòng chống thiên tai dành
cho người nước ngoài

Khi có thiên tai như vậy xảy ra, hãy dự đoán rằng khu vực của chúng ta 
cũng sẽ bị thiệt hại lớn. Hãy luôn chuẩn bị cho thiên tai và hành động 
một cách bình tĩnh khi xảy ra thảm họa.

Tại Nhật Bản thiên tai như động đất, bão và mưa lớn 
thường xuyên xảy ra. 

TEL:06-6835-1192 http://suita-sifa.org/
E-mail: info@suita-sifa.org

( 公財 ) 吹田市国際交流協会・SIFA
こうざい すいた し 　　   こくさい 　こうりゅう    きょうかい
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Tivi / Máy thu thanh Toà thị chính thành phố Suita Cơ quan Khí tượng

Sổ tay phòng chống thiên tai Bản đồ nguy cơ lũ lụt

１. テレビ･ラジオ ２. 吹田市役所

４. 防災ハンドブック ５. 洪水ハザードマップ

３. 気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

て れ び　    ら じ お すいた しやくしょ きしょうちょう

ぼうさい は  ん  ど  ぶ  っ  く こうずい は ざ   ー  ど  ま  っ  ぷ

Để bảo vệ bạn khỏi động đất và sóng thần 

Nếu động đất xảy ra đầu tiên hãy bảo vệ cơ thể mình

Khi đang ở trong nhà thì hãy chui xuống dưới gầm bàn
Khi đang ở ngoài thì hãy tránh xa các bức tường rào 
bê tông và các toà nhà

Khi sự rung chuyển kết thúc

Hãy tắt bếp lò và lửa nhà bếp 
Hãy chắc chắn tạo ra một lối thoát hiểm.
Hãy cẩn thận đề phòng các dư chấn.

Sóng thần

Hãy sơ tán càng nhanh càng tốt đến nơi cao và xa đại 
dương. Sóng thần có thể đến nhiều lần.

Tuyệt đối không đến gần biển hoặc sông.

Sóng thần có thể đến sau một trận động đất lớn.

Tsunami
Evacuation Bldg

Tsunami
Evacuation Shelter

つなみ    ひなん　び  る

つなみ    ひなん     ばしょ

Bão / Mưa lớn

Bão thường đến nhiều từ tháng 8 đến tháng 10. 
Nguyên nhân gây ra gió mạnh và mưa lớn.
Mưa lớn có thể gây ra sạt lở đất, lũ lụt. 
Khi mưa lớn không được đi đến gần sông, biển. 
Hãy chú ý dự báo thời tiết và nhanh có biện pháp phòng chống.

 Cục phòng cháy chữa cháy

災害や防災の情報
さいがい                    ぼうさい               じょうほう

Thông tin về thiên tai và phòng chống thiên tai

Nơi trú ẩn gần nhà hoặc văn 
phòng của bạn

Trường học / Công ty

Đại sứ quán

Liên lạc khẩn cấp

Trong nước

Ngoài nước 

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Suita • SIFA

Mã bưu điện: 565-0862　Senri New Town Plaza Lầu 6 1-2-1 Tsukumodai, thành phố Suita, Osaka, Nhật Bản



Thẻ sơ tán
Vui lòng viết bằng tiếng 
Nhật hoặc tiếng Anh

Vui lòng xuất trình thẻ sơ tán của bạn tại trung tâm trú ẩn. Điền thông tin vào 
thẻ và luôn mang theo bên mình! 

Tên

Địa chỉ

Số điện thoại

Quốc tịch

Ngôn ngữ có thể nói được Nhóm máu
Ngôn ngữ khác:

Tiếng anh Tiếng
Trung Quốc

Tiếng
Hàn Quốc

Nơi trú ẩn sơ tán là gì? Những thứ bạn nên chuẩn bị mọi lúc

Đó là nơi bạn có thể sinh hoạt tạm thời khi ngôi nhà của bạn bị phá 
hủy hoặc bạn không thể về nhà do thiên tai.
Các trường tiểu học và trung học cơ sở là nơi trú ẩn trong trường 
hợp có thiên tai.
Nước, thức ăn và chăn sẽ được phân phát tại nơi sơ tán. 
Nhiều người sẽ ở cùng với nhau.Tại đây có nhiều qui định chung. 
Mọi người hãy hợp tác với nhau và cùng sinh sống. 
Miễn phí, bất kỳ ai cũng có thể vào.

Địa điểm sơ tán trên 
diện rộng

Nơi trú ẩn được chỉ định

 Những thứ bạn cần 

Vui lòng chuẩn bị một túi đồ dùng 
khẩn cấp

Thức ăn

□Thức ăn　　 □Nước

Đồ dùng sinh hoạt

□ Quần áo / đồ lót      □Khăn   　□Khăn giấy

Những thứ quan trọng

□ Tiền mặt (kể cả tiền lẻ)  　　□Hộ chiếu / Thẻ cư trú 

Những thứ khác

□ Đèn pin    □Máy thu thanh   

□ Găng tay   　□Thuốc (thuốc mà bạn luôn dùng)

□Mũ (mũ bảo hiểm, mũ trùm 
　phòng chống thiên tai)

Chuẩn bị sẵn cho thiên tai

Cho các vật dụng khẩn cấp của bạn vào một 
chiếc túi để bạn có thể lấy chúng ra ngay lập tức.

Hãy chuẩn bị thức ăn và nước uống dành cho 
3 đến 7 ngày. 

Hãy xác nhận vị trí của nơi trú ẩn.

Tránh để các vật dụng gia đình lớn ngã đổ.

Hãy cùng với gia đình quyết định về địa điểm 
gặp gỡ, cách thức liên lạc,..

Hãy tham gia các cuộc diễn tập phòng chống 
thiên tai trong khu vực bạn đang sinh sống.

Hãy thường xuyên chào hỏi và giao lưu với những 
người xung quanh bạn.

Hãy mang theo thẻ sơ tán. 


