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Hãy xác nhận vị trí của bản thân tại bản đồ chi tiết （P��～��）.

Hãy cùng viết địa chỉ bạn có thể chạy trốn nhé

Cùng xác nhận địa chỉ lánh nạn gần đã suy nghĩ tại bước �.
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Hãy viết  theo thứ tự nơi được cho rằng tính nguy hiểm thấp
※Mục tiêu về thời gian thì có hiển thị ở góc dưới bên phải của bản đồ cụ thể.

Địa chỉ lánh nạn （Thời gian tốn để lánh nạn※）

"Vùng lân cận của nơi bị ngập sâu thì cũng hãy kiểm tra."

Có ※Tùy vào mức độ mưa thì cũng có TH phát sinh ngập 
nước( ngập cục bộ) ngay ở những nơi không phải khu vực 
ngập lụt. Hãy xác nhận thông tin khí tượng hay tình trạng 
của vùng xung quanh và hành động để an toàn hơn.

Bị ngập bao nhiêu?

Không
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� mét trở lên
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chưa đủ �.� mét 

Ở đó có bị ngập nước không?

Hãy suy nghĩ xem Có bao nhiêu điểm lánh nạn mà bạn có 
thể tự mình đi bộ đến được nhé

Cùng kiểm tra tính an toàn khi đi tới địa chỉ lánh nạn. 

Trên đường đi có con sông lớn hay đường thủy không?

Trên đường đi có điểm ngập sâu (�.�m trở lên) không?

Trên đường đi có những mặt nghiêng dễ sạt lở không?

Bảng kiểm tra
Xác 

nhận mỗi 
mục lục!

Nếu 「có」 dù chỉ � thì hãy kiểm định địa chỉ lánh nạn khác
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※  Dù chỉ ngập �.�m thì việc đi bộ đi lánh nạn cũng sẽ trở nên khó khăn.

Biết được tính nguy hiểm của lũ lụt
Quyết định địa điểm lánh nạn 
và xác nhận an toàn của tuyến 
đường sơ tán�
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Địa chỉ lánh nạn

E rằng sẽ ngập 
đến sàn nhà.

E rằng sẽ ngập lụt đến 
phần trên sàn nhà

※ không chỉ mỗi nhà riêng mà cũng hãy xác nhận trước về cơ quan, trường học, nhà họ hàng..vv.

Đảm bảo an toàn 
tại nơi đó

Sơ tán đến điểm cao hơn 
hay nơi an toàn hơn của 

nhà riêng.

Lánh nạn 
lên cao

Sơ tán tới điểm lánh nạn 
nơi không bị nguy hiểm vì 

ngập lụt.

Sơ tán tới điểm 
lánh nạn

Lánh nạn tới nơi an toàn 
như nhà họ hàng hay nhà 

của người quen dù đó không 
phải là điểm lánh nạn.

Đi tới nơi an toàn

Khi không có 
thời gian đến 

điểm lánh nạn,
khi việc ra ngoài 

là nguy hiểm.


