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Demi Melindungi Diri Dari Bencana Angin dan Air!

Ketika tejadi bencana, apakah Anda bisa melindungi
nyawa orang terkasih Anda? ~Kenali sinyal bahaya

hujan lebat dsb, serta langkah-langkahnya~

１ Pertama,TAHU!

● Apakah tempat tinggal Anda berpotensi tingggi bahaya bencana angin dan air?

Apabila tempat tinggal Anda termasuk dalam kategori berikut: berada di dekat laut, lereng gunung, dataran
miring, dekat sungai, pernah terjadi bencana, maka harus berhati-hati

Kepolisian Prefektur
Kochi

Edisi Pegangan
Keluarga

Perintah Evakuasi
Segera evakuasi ke tempat evakuasi yang telah
ditentukan!
Diumumkan apabila bencana diprediksi menimbulkan kerusakan
dan korban, kemungkinan korban jiwa tinggi, situasi memburuk, 
level bahaya bagi korban sangat tinggi

Evakuasi Lansia
Mohon untuk mulai evakuasi bagi warga yng membutuhkan waktu
lama untuk evakuasi (lansia, berkebutuhan khusus, , anak-anak
dan balita, dsb) beserta pengasuh/perawat
Taifu (angin topan)= diumumkan beberapa jam sebelum angin
kencang memasuki daerah
Hujan lebat= diumumkan 2 jam hingga beberapa jam sebelumnya
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Informasi pencegahan bencana dan persiapan bencana dari Badan
Meteorologi

Peringatan Khusus Hujan Lebat → Keadaan luar biasa yang 
menunjukkan ancaman bahaya besar yang jarang terjadi
setidaknya sekali dalam beberapa puluh tahun

Informasi pencegahan bencana dan langkah-
langkah perlindungan diri dari Pemerintah Daerah

５

４

３

２

１

Amankan diri secepatnya (Bencana sudah
terjadi!!) 
Ambil langkah terbaik untuk melindungi diri!

Sebaran tingkat bahaya (sangat berbahaya, ungu muda)
Informasi Bahaya Luapan Air
Informasi Waspada Bencana 
Tanah Longsor

Perkiraan kemungkinan turun hujan lebat
yang berbahaya
Peringatan Bahaya Banjir
Sebaran tingkat bahaya (Waspada, Merah)
Informasi Waspada Luapan Air

Hati-hati Hujan Lebat, Hati-hati Banjir, Sebaran Tingkat
Bahaya (Hati-hati,  Kuning)
Perkiraan kemungkinan turun hujan lebat yang 
berbahaya

Bersiap untuk melakukan evakuasi diri(mengecek rute dan tempat 
evakuasi

Mengecek informasi terkini cuaca, meningkatkan
kewaspadaan terhadap bencana

Tingkatkan kesadaran diri bahwa apabila level tanda bahaya mencapai 3 atau lebih, bergerak dan putuskan cara untuk melindungi diri!!

（Bencana
Tanah Longsor)

(Kerusakan
Banjir)

(Banjir)

Sebaran tingkat bahaya

※Selengkapnya Silahkan cari『Sebaran Tingkat 
Bahaya KIKIKURU』melalui Interenet.



Tempat Evakuasi
yang ditentukan

● Bahaya bencana sedang mendekat.
Apakah Anda berpikir kapan, ke mana dan bagaimana cara evakuasi?

Yang terpenting adalah bukan "Padahal sudah evakuasi tapi ternyata tidak terjadi apa-apa" tetapi
berpikirlah bahwa "Untunglah tidak terjadi bencana"! 
Mari kita saling lindungi diri, keluarga dan orang terkasih!

Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan di awal. Terutama pada lansia dan warga berkebutuhan khusus, memerlukan
waktu lebih untuk evakuasi, oleh karena itu dimohon untuk evakuasi sambil memikirkan waktu yang diperlukan

Evakuasi ke tempat evakuasi terdekat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah
※Karena "tempat evakuasi yang ditentukan" ditetapkan oleh pemerintah daerah, mohon untuk
mengecek tempatnya terlebih dahulu. Ketika bahaya bencana mendekat, pemerintah daerah
akan mengirim pesan darurat mengenai tempat evakuasi dsb ke telepon genggam. mohon
mengecek pesan dan segera melakukan evakuasi ke tempat yang telah ditentukan

Sebisa mungkin hindari melakukan evakuasi seorang diri! Evakuasi lebih aman jika dilakukan
bersama kerabat atau tetangga. Apabila melewatkan timing evakuasi, jangan menyerah dan tetap
lakukan evakuasi!(bergerak dari lt. 1 ke lt. 2, dari lereng gunung (longsor) ke dalam bangunan yang 
lebih aman, dsb.
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２ Lalu, GERAK!

Kapan?

Ke mana?

Bagaimana?


