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Por favor, verifique o seu local em mapa detalhado （P��～��）.

Vamos decidir o destino de evacuação .

Vamos verificar o destino de evacuação que pensamos em STEP�.
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Classifique na ordem que acham que é menos perigosa. *O tempo estimado é mostrado no topo da escala no 
mapa detalhado. *O tempo estimado é mostrado na parte inferior direita na mapa detalhado.

Local de refúgio （Duração de tempo para evacuação※）

Verifique também as áreas circundantes profundamente inundadas.

Sim *Dependendo do jeito da chuva, pode acontecer a 
inundação.(Inundação de água interior, etc). Tenha 
cuidado com as informações meteorológicas e as 
condições ambientais.

Quanto está inundando?

Não

�.�～�m
Mais de �m
Mais de �m

Menos de �.�m

Está inundado?

Verifique vários local que podem evacuar a pé.

Vamos verificar a segurança até no destino de evacuaçaõ. 

Existem grandes rios ou cursos de água ao longo do caminho?

Há uma enchente profunda no caminho
(mais que �.�m)?

Exisite uma inclinação que provavelmente 
desabará no caminho?

Planilha de verificaçãoVerifique 
cada item

Se houver pelo menos um [TEM], vamos pensar em otro destino.

Minutos )(
Minutos )(
Minutos )(

*A evacuação a pé será difícil memo com uma inundação de �.�m . 

Conhecendo os riscos de 
Inundação

Determinar os locais e 
confirmar a segurança das rota 
de evacuação�

STEP

�
STEP

�
STEP

�
STEP

�.�～�m
Mais de �m
Mais de �m

Menos de �.�m

Local de refúgio

como os andares 
superiores de sua casa.

Evacuação 
vertical. Evacue 

para um local seguro,

Evacue para um abrigo 
onde não ocorra 

inundação.

Evacuação para 
um abrigo.

Mesmo que não seja um 
abrigo, casas de parentes e 

conhecidos, etc, evacue 
para um lugar seguro.

Em lugar seguro.

Se não tiver 
tempo para 

evacuação, e for 
perigoso para 

sair afora.

Risco de inundação 
subterrânea em geral

Risco de inundação 
no chão.

*Por favor verifique  também o local do seu serviço, escola, casa dos parentes, etc. 

Garantir a segurança 
no local


