Buổi huấn luyện thực hiện vào ngày 5-9-2018!!
11 giờ： Động đất xảy ra‼（ Thông báo qua chương trình phát thanh và hệ
thống loa phóng thanh）
Khoảng11 giờ 03 phút： Phát thanh cảnh báo sóng thần!!
（ Sẽ nhận được thư điện tử của chương trình diễn tập/ Thư thông báo khẩn cấp。
※ Không có còi báo động khẩn cấp về động đất)
※ Tiếp sau thư điện tử thông báo cho tất cả các khu vực tại Osaka,

có những khu vực nhận được thư thông báo lần 2
Đây là buổi huấn luyện để giúp cho tất cả người dân tại khu vực này một lần nữa nhận thức trước được vấn đề, để có thể
thực hiện như hướng dẫn sau đây.
Hành động theo
những gì bạn đã
nghĩ trước đó.

Sau khi huấn luyện

Trong lúc huấn
luyện

Trước khi huấn
luyện

Hình dung trước
trong đầu xem bạn
sẽ làm gì khi động
đất, sóng thần xảy
ra ?

Xác nhận lại xem khi động
đất sóng thần xảy ra bạn làm
thế nào để bảo vệ tính mạng
mình ?

Xác nhận nơi
lánh nạn

Đây là buổi huấn luyện để giúp cho tất cả người dân tại khu vực này một lần nữa nhận thức trước được vấn đề, để có thể
thực hiện như hướng dẫn sau đây.

■Trong các tòa nhà và trong thành phố
Phát thanh
Phát thanh
bằng loa
trong tòa nhà bên ngoài

Phát thanh
trong tàu
điện

・Khoảng 11:03
Thư điện tử／Thư thông báo khẩn
（Chỉ đáp ứng cho những thiết bị có thể nhận được）
Để ở chế độ im lặng cũng vẫn nhận được âm thanh
báo động！

※ Cần hỏi công ty điện thoại xem loại bạn đang dùng có khả
năng nhận được báo động không.
※Tiếp sau thư thông báo cho tất cả các khu vực tại Osaka, có
những khu vực nhận được thư thông báo lần 2.

■Qua điện thoại di động
・Email ở khu vực
／email thông báo khẩn cấp
・ Email thông báo
thiên tai Osaka

・Yahoo!Thông báo thiên tai

khẩn cấp

・NTT Docomo ứng dụng<huấn luyện
phòng chống thiên tai>

＜chỉ những máy đã đăng ký＞

・・・ chỉ những máy
đáp ứng được

chỉ những máy
đã đăng ký
「地震防災訓
練」アプリ
（登録者のみ）

11:00 theo thứ tự từ thời gian
・ Email thông báo thiên tai Osaka
・Yahoo!JAPAN<Thông báo thiên tai khẩn cấp>
・NTTDoCoMo ứng dụng <huấn luyện phòng chống thiên
tai>
※Trong NTT DoCoMo app, Xin hãy cài đặt lúc 11:00

Ủy ban thực hiện huấn luyện cho 8 800 000 người dân Osaka
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Hãy thử hình dung trước xem khi buổi huấn luyện diễn ra bạn sẽ làm gì và thực hiện điều
đó vào ngày huấn luyện ！ Ngày 5 tháng 9 (Thứ tư)
Khi động đất xảy ra trước tiên phải 「bảo vệ tính mạng」
Sau khi rung chấn ngừng thì hãy đề phòng sóng thần bằng cách 「chạy trốn ngay lập tức」
khi cảnh báo động đất được phát thanh

Nếu nhận được thông báo
khẩn về động đất hoặc cảm
thấy rung chấn

●Sau khi bạn nghe thấy thì trong vài giây
đến vài chục giây chấn động sẽ đến.

●Nếu ở trong phòng thì nấp dưới
bàn.
● Nếu ở bên ngoài thì chú ý đề
phòng tường và các tòa nhà có thể
sụp đổ.

●Hành động ưu tiên hàng đầu là bảo vệ
an toàn cho bản thân

Sau khi rung chấn kết thúc

Đi lánh nạn tại những vùng có nguy cơ
ngập lụt do sóng thần.

●Kiểm tra xem có nơi nào bắt lửa không,
nếu có thì phải dập ngay.
●Mở cửa để có thể thoát ra ngoài.
Khi ra ngoài không nên vội vã.
●Chú ý gạch ngói, kính vỡ rơi trúng đầu!
●Gọi những người xung quanh cùng đến
chỗ tránh nạn.
●Khi đi lánh nạn nên đi bộ, hành lý mang
càng ít càng tốt.

●Lánh nạn tại những vùng đất cao hay tại các
tòa nhà bê tông cốt thép 3 tầng trở lên.
●Không quay trở về cho đến khi các cảnh báo
sóng thần hết hiệu lực.

Đăng ký nhận mail thông báo thảm họa tại Osaka！

Những sự chuẩn bị hàng ngày sẽ giúp bạn bảo vệ tính mạng
Và sự chuẩn bị hàng ngày cũng giúp giảm thiệt hại
Việc chuẩn bị hàng ngày là điều quan trọng để khi thảm họa xảy ra bạn
không phải hành động vội vàng.
●Chuẩn bị sẵn những thứ cần mang đi trong túi để có thể xách đi bất kỳ
lúc nào.（Ví dụ) Thức ăn, nước uống,
thuốc dự trữ, radio, đèn pin, những vật qúi.
※Chú ý đừng mang quá nặng.
●Bạn hãy giả định nếu bị mất điện, ga, nước
trong khoảng 1 tuần, để bạn có phương án
chuẩn bị đồ tích trữ.（Ví dụ） Thức ăn,
nước uống, bếp , pin..
●Tạo ra những không gian an toàn trong nhà.
・Dùng những dụng cụ chuyên dụng để cố định
đồ dùng gia đình, đồ điện kích thước lớn
・Sử dụng miếng dán để tránh việc kính
vỡ văng lung tung.
●Nhà ở phải được xây có khả năng chịu động đất.
● Xác định trước những nơi, những con đường có
thể đi lánh nạn,
● Xác định trước cách thức và địa điểm để liên
lạc khi động đất xảy ra.

Các thông báo khẩn cấp về khí tượng, động đất, sóng thần, các
khuyến cáo liên quan đến tránh nạn được chuyển đến qua mail.
Bạn hãy đăng ký nếu bạn chưa nhận được những loại mail cảnh báo
này！
Đăng ký ＨＰ おおさか防災情報メール
Tìm kiểm
※ Khi đăng ký bằ ng điện thoại di động:
Từ QR code ⇒
（ Gửi mail trống ）

Hệ thống cảnh báo khẩn của Yahoo! JAPAN
Trong buổi huấn luyện này chỉ sử dụng những thiết bị
được cài đặt sẵn.
Khi lắp đặt hệ thống cảnh báo sóng thần, động đất,
mưa lũ…vào smart phone bạn sẽ nhận được cảnh báo
ngay lập tức .
NTT DoCoMo ứng dụng<huấn luyện phòng
chóng thiên tai>

Nếu bạn thiết lập ngày và thời gian đào tạo trước
trong ứng dụng này, thì khi chuông cảnh báo, báo
động đất khẩn cấp sẽ phát lên đúng ngày, giờ mà bạn cho iPhone
đã cài đặt.
Hãy thực hiện bước huấn luyện bằng hành động là Đi
lánh nạn.
Nhưng xin chú ý nếu máy bạn để ở chế độ chuông
run thì sẽ không nghe phát thanh thông báo được

Ủy ban thực hiện huấn luyện cho 8 800 000 dân Osaka
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cho android

※Ngoài điện thoại DoCoMo, các điện thoại smart phone cũng có thể
sử dụng được.
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Liên hệ
Osaka 06-6941-0351(Đại diện)
06-6910-8001( Trung tâm gải đáp thắc mắc)
Osaka 06-6208-7388
Sakai 072-228-7605
Vào ngày huấn luyện việc liên lạc điện thoại có thể
sẽ khó khăn vì vậy bạn nên liên lạc trước ngày hôm
đó.

