การปฎิบัติฝึกซ้ อมพร้ อมกันในวันที 5 กันยายน 2018(วันพุธ)

เวลา11นาฬิกา：เกิดแผ่ นดินไหว!!
จะประกาศให้ ทราบในบริเวณอาคารหรือทางลําโพงกลางแจ้ ง
เวลาประมาณ11 นาฬิกา 03นาที：ประกาศเตือนภัยสึนามิ!!
（

）

（จะได้ รับArea Mail สําหรั บการฝึ กซ้ อม/เมล์ ข่าวด่ วนในกรณีฉุกเฉิน※ไม่ใช่กริ งสัญญานฉุกเฉิ นแจ้งการเกิ ดแผ่นดิ นใหว)
※ หลั งจากทางจั งหวั ดโอซาก้ าส่งเมล์ไปทัวจั งหวั ดแล้ ว、อาจมีบางเขตบางท้ องทีจั ดการส่งอีกเป็ นครั งที２
การฝึ กซ้ อมรั บภัยพิบัตินี เพื อ、ทุกท่ านในจังหวัดโอซาก้ าได้ คิดและปฏิบัติล่วงหน้ า、และเพื อเป็ นการยืนยันอีกครั งดังนี

ก่ อน
การ
ฝึ ก
ซ้ อม

คิดไว้ ก่อนว่ าควรจะ
ต้ องทําอย่ างไรเมื อ
เกิดแผ่ นดินไหวหรื อ
สึนามิ

วัน ลองปฏิบัติตามที
ได้ คิดไว้ ก่อน
ที ทํา
การ
ฝึ ก
ซ้ อม

หลัง
การ
ฝึ ก
ซ้ อม

พิจารณาว่ ามีความ
สามารถป้องกันชีวิต
ตนเองหรือไม่ เมื อกิด
แผ่ นดินไหวหรือสึนามิ
สถานทีหลบภั ย

จะแจ้ งสัญญาน、 ถึงการเริ มฝึ กซ้ อมให้ ทราบโดยวิธีต่อไปนี
■ ในเมืองหรื อภายในสิ งก่ อสร้ าง

・ประมาณ11:03นาฬิกา
Area Mail／เมล์ ข่าวด่ วนในกรณีฉุกเฉิน
（เฉพาะเครื องที สามารถรั บได้ เท่ านั น）
โทรศัพท์ จะดังแม้ จะตั งโมดเงียบก็ตาม！
※ สอบถามรายละเอียดเกียวกับโทรศัพท์มือถือของแต่ละบริ ษัท
※ หลังจากการส่งสารทัวจังหวัดโอซาก้ าแล้ วบางเทศบาลอาจส่งสารอีก
เป็ นครั งทีสอง

■ โทรศัพท์ มือถือ

＜เฉพาะผู ้ ทลงทะเบี
ี
ยน＞

Area Mail／เมล์ข่าวด่วนในกรณีฉุกเฉิน ・・・เฉพาะ
เครื องทีสามารถรับได้ เท่านั น
・เมล์ ข่าวป้องกันภัยโอซาก้ า！
・แอพพลิเคชัน「แจ้ งเตือนภัยพิบ ั ติ」
สําหรับผู ้ ที
ของYahoo! JAPAN
登録者のみ
จดทะเบียน
・ แอพพลิเคชัน「การฝึ กอบรมภัยพิบ ั ติ
เท่านั น
「地震防災訓
แผ่นดินไหว」 ของ NTT DoCoMo
練」アプリ

（登録者のみ）

11:00 ในการสังซื อครั ง
・เมล์ ข่าวป้องกันภัยโอซาก้ า！
・แอพพลิเคชั น「แจ้ งเตือนภัยพิบัต」ิ ของYahoo! JAPAN
・ แอพพลิเคชั น「การฝึ กอบรมภัยพิบัตแิ ผ่ นดินไหว」ของ NTT DoCoMo
※สําหรับแอพพลิเคชัน ของ NTT DoCoMo กรุ ณาตั งค่าให้ แจ้ งเตือนเวลา 11:00 น.

คณะกรรมการดําเนินการฝึ กซ้ อมรับมือภัยพิบัต８
ิ ล้ าน８แสนคน

ＨＰ

大阪８８０万人訓練

ค้ นหา

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

คิดล่ วงหน้ าว่ าควรจะปฏิบัติอย่ างไรในการฝึ กซ้ อม、และปฏิบัติตามที คิด
ไว้ ！ในวันที 5 กันยายน(วันพุธ)

เมือเกิดแผ่นดินไหว「ต้ องป้องกันตัวเองไว้ ก่อน」
เมือการสันสะเทือนหยุดลงให้ เตรี ยมรับมือกับสึนามิ「รี บหนีทันที」
เมื อรู ้ สึกถึงการสั นสะเทือน
● หลบอยู่ใต้ โต๊ ะ ในกรณีทีอยู่ภายในตัวอาคาร
● ให้ ระวังการพังทลายของรั วอิฐบล็อค, สิงทีจะตกลงมาฯลฯ

ในกรณีทีอยู่ภายนอกตัวอาคาร

เมื อการสั นสะเทือนหยุดลง

เมื อได้ ฟังข่ าวด่ วนภัยพิบัติ

●หลังจากทีคุณได้ ยินคุณมาแกว่งในไม่กีสิบวินาทีจากไม่กี
วินาที
●ขอทําหน้ าทีเกียวกับความสําคัญสูงสุดในการปกป้องความ
ปลอดภัยของตัวเอง

หลบภัยจากคลื นสึนามิในท้ องที
ที อาจมีความเสียหายจากนํ าท่ วม

●ให้ ปิดก๊ าซหุงต้ ม、ทําการดับไฟทันทีถ้าเกิดเพลิ ไหม้
● เปิ ดประตูไว้ เพือกันทางออกไว้ 、

● อพยพไปยังทีสูงหรื ออาคารตึกคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

ไม่ตะลีตะลานหนีออกข้ างนอก

ทีสูงมากกว่า 3 ชั นขึ นไป

●ให้ ระวังสิงทีจะตกลงมาเช่นกระเบื องหลังคา、กระจกฯลฯ
● ควรเรี ยกเพือนบ้ านให้ หลบภัยด้ วยกัน
●หลบภัยด้ วยการเดินเท้ า、นําของติดตัวไปให้ น้อยทีสุด

● ไม่ควรกลับไปจนกว่าสั ญญาณเตือนภัย ・ ประกาศ

ระวังภัยสึนามิจะถูกยกเลิก

การเตรียมพร้ อมอยู ่ เสมอจะป้องกันชีวิตของท่ าน
การเตรียมพร้ อมจะทําให้「ลดความเสียหาย」

การเตรี ยมตัวไว้ ตั งแต่วันปกติเป็ นสิงสําคัญทีจะช่วยไม่ให้ ตืนตะ
หนก、เมือเกิดภัยพิบั ติซึงอาจเกิดขึ นเมือไรก็ได้
●จัดสัมภาระทีจําเป็ นยามฉุกเฉิน
จัดใส่กระเป๋ าสะพายหลังเพือจะได้ หยิบติดตัวออกไปได้ ทันที
（เช่น）อาหาร、นํ าดืม、ยา、วิทยุ、ไฟฉาย、ทรัพย์สินมีค่า เป็ นต้ น
※ไม่ควรให้ หนักจนเกินไป
●เก็บเตรี ยมสิงทีต้ องใช้ ในยามจําเป็ น
เตรี ยมเผือไว้ เพือใช้ ให้ พอประมาณ１อาทิตย์หลังเกิดภัยพิบัติ
โดยสันนิษฐานว่านํ าประปา、แก๊ สหรื อไฟฟ้าเป็ นต้ นจะถูกตัด
（เช่น）อาหาร、นํ าดืม、เตาแก๊ สทีใช้ กระป๋ อง、ถ่านไฟฉายเป็ นต้ น
●เช็คความปลอดภัยต่างๆในบ้ าน
・ตรึงเครื องเรื อนและเครื องใช้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยทียึดไว้ ให้ แน่น
・ติดแผ่นพลาสติกป้องกันไม่ให้ กระจกแตกกระจาย
●เพิมความแข็งแรงของอาคารบ้ านเรื อน
●เช็คสถานทีอพยพ、และทางกลับบ้ านในกรณีฉุกเฉิน
●ปรึกษาและยืนยันวิธีการติดต่อและจุดนัดพบเวลาเกิดแผ่นดินไหว

ลงทะเบียนรั บเมล์ ข่าวป้องกันภัยโอซาก้ า！
จะส่งเมล์แจ้ งข่าวเตือนภัยพิบัติเกียวกับดินฟ้าอากาศ・แผ่นดินไหว・
ข่าวสึนามิ、ประกาศแจ้ งให้ หลบภัย・แนะนําการปฏิบัติเมือเกิดภัยพิบัติเป็ นต้ น
ผู ้ ทีไม่สามารถรับเมล์ข่าวด่วนในกรณีฉุกเฉิน／Area Mail、
ควรจะลงทะเบียนทีเว็ปไซต์นี ไว้！
ลงทะเบียนที ＨＰおおさか防災情報メール ค้ นหา
※การใช้ โทรศัพท์มือถือลงทะเบียน สแก็นได้ จากโค้ ด QR⇒
（กรุณาส่งเมล์เปล่าโดยไม่ต้องเขียนข้ อความมา）
แอพพลิเคชั น「แจ้ งเตือนภัยพิบัต」ิ ของYahoo! JAPAN

การฝึ กซ้ อมนี สามารถใช้ เฉพาะโปรแกรมแอพฯเท่านั น
เมือดาวน์โหลดแอพพลิเคชันแจ้ งเตือนภัยทีใช้ งานใน
เครื องสมาร์ ทโฟนแล้ วสามารถติดตามข่าวสารการเตือน
ภัยพิบัติต่างๆเกียวกับแผ่นดินไหว・ฝนตกหนัก・สึนามิเป็ นต้ น
อย่างรวดเร็วภายใต้ ชือ “พุดชุซือจิ”

แอพพลิเคชั น「การฝึ กอบรมภัยพิบัติแผ่ นดินไหว」 ของ NTT
DoCoMo

สําหรั บผู ้ ใช้ Android

※ นอกเหนือจากของ DoCoMo โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนอืนๆ ก็จะสามารถใช้ ได้ ด้วย

เมือตั งค่าวันทีฝึ กอบรมและเวลาล่วงหน้ าในโปรแกรมนี เสียง
กริ งสัญญานเตือนภัยของแผ่นดินไหวจะส่งเสียงตามวันที
และเวลาทีกําหนดไว้ โปรดดําเนินการปฎิบัติฝึกอบรมการ
อพยพนี เมือได้ ยินเสียงออดเตือนภัย
อนึง、 โทรศัพท์จะไม่ดังถ้ าตั งโมดเงียบไว้

คณะกรรมการดําเนินการฝึ กซ้ อม ８ล้ าน８แสนคน
ＨＰ 大阪８８０万人訓練

ค้ นหา

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

สําหรั บผู ้ ใช้ iPhone

ติดต่ อสอบถาม
จังหวัดโอซาก้ า 06-6941-0351(สายหลัก)
06-6910-8001(ศูนย์ บริการ
สอบถามของจังหวัด)
เมืองโอซาก้ า 06-6208-7388
เมืองสะไกอิ 072-228-7605
กรุณาติดต่ อสอบถามล่ วงหน้ าเพราะในวันฝึ กฝนจริงนั น 、
อาจติดต่ อได้ ยาก

