
����

Comportamento de evacuação por TSUNAMI.

Pensar no momento para iniciar a 
evacuação

No momento de desastres, consulete [A fonte de informação(página �)] 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.

Primeiramente, se protegem. Vamos se proteger quando sentir 
um termor forte, quando sentir um tremor longo e lento.
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STEP

Primeiramente, se protegem. 
Vamos avisar pela televisão, rádio, palestrante de prevenção desastres,etc.

Anúncio de alerta de grande TSUNAMI. 

● Feche o plugue principal do gás. 
● Desligue o disjuntor elétrico. 
● Converse com sua família e vizinhos. 
● Leve os itens de emergência.

● Verifique a situação com as 
pessoas que estão perto de você. 

● Pedir ajuda para pessoas que estão 
perto.

Preparar para evacuação imediatamente.
Se estiver 
dentro da 
casa. 

Se estiver 
a fora da 
casa.

O princípio da evacuação do 
TSUNAMI é [ Buscar um lugar 
seguro enquanto houver tempo e 
capacidade]. Se não puder, vá 
para uma colina próxima ou para 
um local de evacuação de 
emergência!

Começar a evacuação imediatamente , com calma.

Evacuação certamente completa.

Evacuação de carro pode ocorrer um trânsito, pelo 
contrário, impede a evacuação.

Evacuar a pé. Em princípio, não evacuem de carro. 

A evacuação do TSUNAMI é uma questão de 
momento. Vamos diretamente para destino de 
evacuação, sem preocupar com a casa e voltar ou 
pegar objetos de valor. 

Não desvie.

Vamos obter as informações certas pelo 
televisão, rádio, palestrante de prevenção 
de desastres, etc. e se preparar para 
próxima ação.

Obter as informações certas.

Quando o TSUNAMI se aproximar antes de completar a evacuação, vá para um 
lugar perto e alto. Quanto mais você evacua para um lugar alto, maior a 
probabilidade de salvar sua vida.

Quando o TSUNAMI se aproximar, vá para um lugar alto. 

 Depois do terremoto, as paredes e disques podem ser 
danificados, e está muito perigoso. Nunca se 
aproximem.

Não fique perto da costa ou ao longo do rio.

O local de evacuação de emergêcia, por ser uma 
instalação de evacuação temporária, não há estoque 
de suprimentos. Após a chegada do TSUNAMI, a área 
ao redor do local de evacuação de emergência ode 
ficar submersa na água por um longo período e ficar 
isolada. Se possível, evacuem o máximo possível para 
fora da área de inundação do TSUNAMI.

Sobre local de evacuação de emergência. 

Ponto importante sobre 
evacuação no TSUNAMI.

Pessoas que moram na á rea alvo de evacuação, 
evacuem imediatamente ao longo do fluxo abaixo.

Visando o destino de 
evcação considerado 

no STEP�.

Continuar com 
a evacuaçaõ com 
calma.

O TSUNAMI vem repetidamente. Mesmo se a água 
escoar, continue evacuando em um local seguro até 
que os avisos de TSUNAMI, avisos de evacuação sejam 
suspensos.

Continue com a evacuaçaõ até que a segurança seja confirmada.

Ocorreu 
um 

terremot
o grande.

Chegada do TSUNAMI.

Abrigo temporário de TSUNAMI.

Local de evacuação de emergência. 

（Duração de tempo para evacuação※）

Minutos)(

Ponto alvo de evacuação. Minutos)(

Minutos)(

Quando o TSUNAMI acontecer meu local
 （   ESTÁ / NÃO ESTÁ   ） dentro do área alvo de evacuação.

Em princípio, 
evacuação a 

pé.

● Quando há risco de TSUNAMI, vá para o ponto alvo de 
evacuação. 

● Depois, se tiver capacidade, vá para o local de 
vacuação temporária de tsunami. 

● Se não tivesse tempo para evacuação, e vão evacuar 
em emergência, vá para o abrigo de emergência.

Quando é evacuação por tsunami, busque um lugar seguro, 
enquanto que tenha tempo e capacidade sobressalente.
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*O tempo estimado é mostrado na parte inferior direita na mapa detalhado.

Preparando-se para um 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.


