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Mức độ

cảnh báo

Ðể bảo vệ tính mạng khi xảy ra thảm họa bão lụt.
Khi xảy ra thảm họa bạn có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình hay không? 

Hãy hành động ngay sau khi biết rằng các tín hiệu nguy hiểm về mưa to, gió lớn đang diễn ra.

１ Những điều cần biết：

● Phải biết rõ về nơi mình đang sinh sống có nằm trong khu vực có khả năng cao bị hay không? thiên tai bão lụt 

Trong trường hợp nơi ở của anh/ chị nằm ở nơi quá khứ từng xảy ra các thảm họa, các nơi như gần biển, gần chân đồi, gần dốc 

nghiêng tại khu vực nhân tạo thì càng đặc biệt chú ý với thảm họa bão lụt. 

Trụ sở cảnh sát Kochi

Bản gửi cho các gia đi ̀nh

Chỉ thị lánh nạn

Xin hãy sơ tán đến nơi lánh nạn đã được chỉ định một cách nhanh chóng nhất. 

Thông báo phát đi trong trường hợp thảm họa đã được dự tính và có khả năng 

cao công dân bị gặp nạn hoặc trong trường hợp tình trạng thảm họa càng diễn 

biến xấu hơn. 

Những người yếu thế trong xã hội như người cao tuổi, người khuyết tật nên bắt đầu lánh 

nạn 

Những người mất thời gian để sơ tán (người cao tuổi, người khuyết tật, người mới sinh 

con, trẻ em…) hãy lánh nạn cùng những người trợ giúp. 

Nếu có bão lớn: trước khi có bão lớn sẽ có thông tin cảnh báo 

Trong trường hợp mưa lớn: thông báo phát đi trước 2 tiếng đồng hồ. 
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Các thông tin phòng chống thảm họa do cơ quan khí tượng cảnh báo và chuẩn sự 

chuẩn bị 

Cảnh báo đặc biệt mưa lớn→Tình trạng khác thường như sắp xảy ra 

nguy cơ nghiêm trọng như: thảm họa xảy ra sau chu kì hàng chục năm, 

chưa ai từng gặp. 

Thông tin phòng chống thảm họa do cơ quan hành chính thông 

báo và các hành động để bảo vệ tính mạng. 
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Bảo đảm an toàn khẩn cấp (thảm họa đã xảy ra rồi)

Xin hãy hành động một cách thượng sách để bảo vệ tính 

mạng! 

Phân bố mức độ nguy hiểm（rất nguy hiểm,màu tím nhạt）
Thông tin độ nguy hiểm lũ lụt

Thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở đất

Cảnh báo mưa lớn（thảm họa sạt lở đất）
Cảnh báo lũ lụt

Phân bố mức độ nguy hiểm（cảnh giác,màu đỏ）
Thông tin cảnh báo lũ lụt

Thông tin lưu ý mưa lớn,thông tin lưu ý lũ lụt, phân bố mức độ nguy 

hiểm（chú ý,màu vàng）

Dự báo có khả năng mưa lớn tương đương với mức độ cảnh báo 

Xin hãy chuẩn bị các hành động sơ tán（như là hành động xác nhận nơi sơ tán với lối đi 

đến nơi lánh nạn ）！

Xác nhận những thông tin về khí tượng mới nhất và chuẩn bị nơi để lánh nạn. 

Khi tới mức độ cảnh báo số 3 trở lên thì các anh/chị phải hiểu được mức độ nguy hiểm đã tăng lên rồi và xin hãy khẩn trương lánh nạn. 

（Thảm họa sạt lởđất）
（Thảm họa ngập lụt）

（Lũlụt）

Phân bô´ mu´c độ nguy hiểm

※Cu ̣ thê ̉ hơn hãy kiê ̉m tra bằng từ khoá "phân bố

đô ̣ nguy hiê ̉m KIKIKURU"



２ hành động ➾
đến nơi lánh nạn được 

chỉ định 

● Khi mức độ nguy hiểm đang tăng lên và sắp xảy ra thảm họa

Các anh chị có kế hoạch sơ tán: bao giờ, đi đâu, lánh nạn như thế nào? 

Điều quan trọng nhất là có tâm lí như: rất may mắn tránh được thảm họa chứ không phải là : mặc dù đã sơ tán rồi nhưng 

không có chuyện gì xảy ra. Xin hãy bảo vệ nhau,tính mạng quan trọng của cả gia đình lẫn bản thân mình ！

Nguyên tắc để sơ tán là sơ tán sớm vào trời sáng. Đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật mất thời gian để sơ tán, hãy tính toán thời 

gian di chuyển và sơ tán sớm. 

Khi sơ tán hãy sơ tán đến nơi gần nhà nhất và sơ tán đến nơi đã được chỉ định sẵn. (cho những người nói trên sơ tán) 

※｢Nơi lánh nạn chỉ định ｣thì do các cơ quan hành chính chỉ định nên xin hãy xác nhận trước. Khi nguy cơ thảm họa bão lụt sắp tới thì 

có khi cơ quan hành chính thông báo cho các anh/chị về thông tin nơi lánh nạn bằng cách nhắn tin khẩn cấp qua điện thoại, nên khi 

nhận được tin nhắn phải đi sơ tán một cách nhanh chóng. 

Tránh việc đi sơ tán một mình! Khi sơ tán thì sơ tán cùng họ hàng hoặc hàng xóm là an toàn hơn cả. Trong trường hợp

lỡ dịp sơ tán thì xin hãy sơ tán trong tòa nhà！Xin hãy di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2, từ phòng bên núi (sạt lở đất) đến
phòng khác cho an toàn. 

Trụ sở cảnh sát Kochi

Bản gửi cho các gia đình

Bao giờ? 

Đi  đâu？

Bằng ca ́ch na ̀o？


