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Pensar no momento para iniciar a 
evacuação

Fluxo de 
comportamento de 

evacuação

Minha casa （   será / não será   ） inundada quando 
chover o mais o esperado.

�
STEP

Vamos deixar anotado o destino de evacuação � e � também para o caso improvável.

Anúncio da Agência meteorológica do Japão 
Alerta de inundação 
Alerta de chuva forte e etc...

Anunciado pela cidade Handa. 
Ordem de evacuação.

Ministério de Terras, Infraestrutura, 
Transporte e Turismo・Agência 
meteorológica・Anunciado pelo estado 
de Aichi
Informações e avisos de 
inundação, etc.

Anúncio da Agência Meteorológica do Japão

Informações de alerta precoce

Anúncio de Handa-shi
Evacuação de 
idosos e etc...

Nível de 
alerta

�

Nível de 
alerta

�

Nível de 
alerta

�

Nível de 
alerta

�

Nível de 
alerta

Disaster information

Equivalente ao 
nível de alerta

�

Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo・
Agência meteorológica・Anunciado pelo estado de Aichi
Informações de perigo de 
inundação, Informações de aviso 
de desastre de sedimentos, etc.

Equivalente ao 
nível de alerta

�

�

Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo・
Agência meteorológica・Anunciado pelo estado de Aichi
Informação de inundação, Aviso 
especial de chuva forte, etc.

Equivalente ao 
nível de alerta

�

Ocorrência 
de desastre

Vamos organizar o que 
confirmamos em STEP� até 
STEP� nesta página.

Faça uma foto ou cópia 
desta página para que todo 
a família possa vê-la a 
qualquer momento.

Preparando-se para um desastreObter as últimas 
informações de confiança

Comece a evacuação de 
acordo com as informações

No momento de desastres, consulete [A fonte de informação] do CAPÍTULO � para obter as informações mais 
recentes e usem como um material a ser considerado para uma evacuação segura. O desastre pode acontecer 
antes que a cidade divulgar a informação. Prestem atenção ás informações meteorológicas e á situação 
circundante, etc, e tome medidas para salvar a sua vida assim que sentir perigo.

Preparação para o desastre.
Prestem atenção ás informações meteorológicas.

Conferir o comportamento de evacuação
●Verificar novamente a rota de refúgio no mapa de desastre
●Preste atenção ao fenômeno do sinal, chuva e perigos ao redor

Idosos, pessoas que podem 
demorar para chegar no local, etc, 
tem que evacuar.
●Para lugares mais seguro, não só na cidade, 

como casas de parentes e amigos. 
●Centro de evacuação aberto pela prefeitura. 
●Reconfirmar a sacola de emergência em 

preparação para o aviso de evacuação. 
●Prestem atenção ás informações do nível da 

água.

Todas as pessoas na área onde 
foi anunciado irão evacuar.
Se sentir perigo no meio da evacuação, 
vá para um lugar perto e seguro. 
●Para lugares mais seguro, não só na cidade, 

como casas de parentes e amigos. 
●Centro de evacuação aberto pela prefeitura. 

Melhor ação para proteger sua vida.
Como o perigo de vida é iminente, 
garanta sua segurança imediatamente.
É uma situação em que a vida é perigosa porque a 
evacuação segura não é mais possível. Mova-se 
imediatamente para um lugar seguro do que onde 
você está agora.

É muito provável que algum tipo de desastre já 
tenha ocorrido.

A cidade de Handa irá anunciar na medida do possível
Garantindo a segurança de emergência

Vamos começar a evacuação com nível de alerta      .

(ex). Tomamos medidas de evacuação no nível de alerta　　　.�

*O tempo estimado é mostrado na parte inferior direita na mapa detalhado.

Quando a casa estiver em perigo, 
vamos evauar em               　　　　  .

O tempo até chegar no destino será                     minutos.

Destino de evacuação que parece ser o 
menos perigoso que decidiu no STEP�.

Preencha a situação esperada devido á inundação. 
(EX) Inundação subterrânea, Inundação no chão, 
Oprimeiro andar esta encharcado.

Naquele momento, terá o risco de                   metro de 
profundidade de inundação. 

Medidas de proteger as nossas vida.

Informações e medidas de proteger as nossas vida caso de desastre.


