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Thông tin khi phát sinh nước biển dâng cao và xử lý bảo vệ tính mạng

Suy nghĩ về thời điểm bắt đầu sơ tán

Khi có thiên tai hãy tham khảo  「phương pháp thu thập thông tin（trang �）」 của chương � để nắm bắt thông tin 
mới nhất , hãy sử dụng  để lánh nạn an toàn. Việc thiên tai xảy ra trước khi thành phố phát thông tin là có. Hãy chú 
ý thông tin khí tượng hay tình trạng xung quanh, nếu cảm thấy nguy hiểm thì hãy ngay lập tức hành động bảo vệ 
tính mạng.

Quá trình hành 
động lánh nạn

Bắt đầu lánh nạn tuân theo 
thông tin đó

Nắm chắc thông tin mới 
nhất có độ tin cậy cao

Khi phát sinh nước biển dâng cao cấp lớn nhất theo 
giả định thì địa điểm của tôi(  ngập ・ không ngập   )

Chúng ta hành động lánh nạn dựa vào mức độ cảnh báo

Lúc đó e rằng độ ngập sâu sẽ là                 m
sẽ trở thành

Khi nhà riêng nguy hiểm thì hãy đến 
                                     để chạy trốn       

Thời gian để đến được đó là khoảng                    phút. 

Điền tình trạng được dự báo do ngập nước
(VD) ngập đến nền nhà -ngập phần trên nền 
nhà - ngập hết tầng �

Tại Bước �
Nơi lánh nạn nghĩ rằng ít tính nguy hiểm nhất

(ví dụ) chúng ta thực hiện hành động lánh nạn khi cảnh báo ở mức �

Sự chuẩn bị cho thiên tai của tôi

�
Bước

Cục khí tượng phát biểu

Thông tin chú ý thời kỳ sớm

Cục khí tượng phát biểu

cảnh báo nước biển dâng cao

Thành phố Handa phát lệnh
đối tượng như người 
cao tuổi lánh nạn

Thành phố Handa phát lệnh
chỉ thị lánh nạn

Khả năng đã và đang phát sinh thiên tai nào 
đó là rất cao

Bộ đất đai ,cơ sở hạ tầng, giao thông vận 
tải /cục khí tượng/ tỉnh Aichi phát biểu.
cảnh báo nước biển dâng cao

Chuẩn bị cho thiên tai
Chú ý thông tin khí tượng

Thông tin khi có thiên tai Xử lý bảo vệ tính mạng của mọi người

Xác nhận hành động lánh nạn
● Tái xác nhận tuyến đường lánh nạn  bằng bản đồ 
　 dự báo thiên tai
● Chú ý đến thông tin khí tượng

Người cao tuổi (người cần thời gian 
để lánh nạn) hay người mất nhiều 
thời gian để đến được nơi lánh nạn 
thì lánh nạn
●Đến nơi an toàn hơn như nhà họ hàng, nhà 

người quen..vv
●Đến nơi lánh nạn mà thành phố đã mở
●Xác nhận lại túi đồ đặc biệt mang theo đã chuẩn 

bị theo chỉ thị lánh nạn
●Chú ý thông tin mực nước

Mức cảnh 
báo

�

Bộ đất đai ,cơ sở hạ tầng, giao thông vận 
tải /cục khí tượng/ tỉnh Aichi phát biểu.
cảnh báo nước biển dâng cao hoặc là 
cảnh báo đặc biệt nước biển dâng cao

Mức cảnh 
báo

�

Mức cảnh 
báo

�

Mức cảnh 
báo

�

Mức cảnh 
báo

�

Mức cảnh 
báo

�

Mức cảnh 
báo

�

Bộ đất đai ,cơ sở hạ tầng, giao thông vận 
tải /cục khí tượng/ tỉnh Aichi phát biểu.
thông tin phát sinh ngập lụt do 
nước biển dâng cao

Mức cảnh 
báo

�

Thành phố Handa phát lệnh tại vùng có khả năng
Bảo vệ an toàn khẩn cấp

phát sinh 
nước biển 
dâng cao

"Để chuẩn bị cho trường hợp dù hiếm khi xảy ra thì cũng hãy ghi chú trước cả địa 
điểm lánh nạn thứ � và � đã đặt ra ở bước �."

Hành động tốt nhất để bảo vệ tính mạng
Vì sự nguy hiểm đến tính mạng đã áp át nên 
hãy ngay lập tức bảo vệan toàn thân thể.
Nếu đã không thể lánh nạn đến nơi an toàn rồi thì 
tính mạng đang gặp nguy hiểm. Hãy ngay lập tức 
di chuyển đến nơi an toàn hơn nơi ở hiện giờ.

※Mục tiêu về thời gian thì có hiển thị ở góc dưới bên phải của bản đồ cụ thể.

Bằng cách như chụp ảnh 
hay copy trang này để toàn 
thể gia đình có thể xác nhận 
bất cứ lúc nào.

Cùng chỉnh sửa ở trang này việc 
đã xác nhận từ bước � đến 
bước �

Tất cả người của khu vực đã 
được phát lệnh đi lánh nạn
Đang trên trường lánh nạn nếu cảm thấy 
có gì nguy hiểm thì hãy di chuyển đến địa 
điểm an toàn gần đó
●Đến nơi an toàn hơn như nhà họ hàng, nhà 

người quen..vv
●Đến nơi lánh nạn mà thành phố đã mở


