Treinamento simultâneo em 5/set/2018(Quarta-feira)!!
11h：TERREMOTO!!
（será anunciado por alto-falantes dentro de estabelecimentos e em áreas externas）

Por volta das11:03：Alerta ao TSUNAMI!!
（Você receberá o e-mail de treinamento da area mail e de notícias de emergência
※não é o alarme de alerta ao terremoto)
※ Após ser enviado à área de Osaka, algumas prefeituras poderão enviar uma segunda mensagem.

Esse treino é realizado para que cada residente da Província pense, pratique ações e faça uma revisão como segue abaixo.

Coloque em prática
as ações que tinha
pensado

Após

Durante

Antes

Pense em como agir
no momento que
ocorrer um terremoto
ou tsunami

Verifique se as ações
tomadas salvariam sua
vida no momento que
ocorrer um terremoto ou
um tsunami
Certificar-se do
local de abrigo

O início do treino será avisado das seguintes maneiras.
■Fora de casa, será anunciado por
alto-falantes
Dentro do
Estabelecim
entoPúblico

Em área
externa
(nas ruas)

Dentro do
trem e
outros

■Pelo celular

・por volta das 11:03
Area mail／e-mail de noticias de emergência
（sómente aos modelos compatíveis）
mesmo no modo silencioso, o seu celular vai tocar!

・ Área mail/Alerta de Emergência

・・・ Somente os
modelos habilitados

・ Informações de Prevenção

※Verifique junto a Companhia do celular sobre o modelo do
aparelho compatível e outros detalhes.
※Após ser enviado à área de Osaka, algumas prefeituras
poderão enviar uma segunda mensagem.

de Desastres de Osaka

somente aos

・Yahoo! Prevenção a Calamidades
registrados
・NTT DOCOMO Aplicativo para treinamento
de prevenção de desastre de terremoto

＜somente aos registrados＞
De aproximadamente 11:00 em sequência

「地震防災訓
練」アプリ
（登録者のみ）

・ Informações de Prevenção de Desastres de Osaka
・Yahoo! Prevenção a Calamidades
・NTT DOCOMO Aplicativo para treinamento
de prevenção de desastre de terremoto
※favor deixar acionado aplicativo do NTT DOCOMO para 11:00.
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http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

Pense sobre as ações a tomar no treino, e no dia
5/set(Quarta-feira), vamos colocar em prática！
Quando o terremoto ocorrer「em 1º lugar, se proteja」
Depois que o tremor cessar, há o perigo do Tsunami「Fuja」
Quando o alarme de alerta ao terremoto
tocar ou sentir o tremor
●entre embaixo de uma mesa
●se estiver em área externa,
cuidado com o desmoronamento
de muros e queda de objetos

Se o alarme de aviso prévio de Terremoto tocar
● O tremor do terremoto ocorre alguns
segundos após o alarme
● Tomar ações dando prioridade máxima
à segurança pessoal

Quando o tremor cessar
●desligue todo o fogo que estiver aceso e
apague qualquer início de incêndio
●assegure a saída abrindo a porta e
quando for sair, saia com calma
●tome cuidado com a queda de telhas, vidros, etc.
●comunique-se com os vizinhos e refugie-se
●refugie-se andando e com o mínimo de pertences

Região com possibilidade de inundação pelo tsunami
●Refugie-se em locais altos ou em prédios de
ferro e concreto com mais de 3 andares
●Enquanto o estado de alerta ou atenção ao
tsunami não for retirado, jamais retorne

Os preparativos no cotidiano podem salvar sua vida
Os preparativos no seu cotidiano minimizam os danos
Para poder agir com calma no momento que ocorrer um desastre
natural, é importante estar sempre preparado.
●Prepare o kit de emergência
Coloque todos os objetos em uma mochila para poder sair com rapidez
(Exemplos) alimentos, água potável, remédios, rádio, lanterna,
objetos de valor, etc.
※Cuidado para que não fique muito pesado.
●Estoque de mantimentos
Supondo que haverá corte de água, gás, luz, faça um estoque
para poder superar até 1 semana após o desastre natural.
(Exemplos) alimentos, água potável, fogão portátil
a gás, pilhas, etc.
●Segurança dentro de casa
・Fixar móveis e eletrodomésticos de grande porte com
peças apropriadas
・Colar filmes anti-estilhaço nos vidros.

Se registre no sistema de
[Osaka-Prevenção aos desastres naturais]！
São enviados e-mails com informações metereológicas, de terremoto,
tsunami e avisos ou instruções de evacuação no momento de um
desastre natural. As pessoas que não conseguem receber e-mail com
notícias de emergência ou Area mail, se registrem!
おおさか防災情報メール
Buscar
※O registro pelo celular é feito pelo código QR
（envie um e-mail em branco）
＝＞
Aplicativo [Yahoo! Notícias de emergência]
No treinamento, sómente será usado
o aplicativo do celular.
Instalando o aplicativo do Smartphone,
[Prevenção ao desastre natural]、poderá
receber notícias atualizadas do terremoto,
chuvas fortes, tsunami, etc.
NTT DOCOMO Aplicativo para treinamento
de prevenção de desastre de terremoto

para Android

※Smartphones mesmo não sendo docomo poderão ser
utilizados.

●Faça o reforço anti-sísmico da sua casa.
●Certifique-se do local de abrigo e o caminho de fuga.
●Certifique-se dos meios de contato e local de
encontro quando houver um terremoto.

Se o aplicativo for acionado previamente para o
dia e horário do treinamento, o alarme do aviso
prévio de Terremoto será acionado no dia.Favor
executar o treinamento de refúgio ,com este
alarme.
Atenção Se for acionado no modo silencioso do
celurar, o alarme não tocará.
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para iPhone

Telefones de contato
Govêrno de Osaka 06-6941-0351(principal)
06-6910-8001 ( Informações aos residentes)
Prefeitura de Osaka 06-6208-7388
Prefeitura de Sakai 072-228-7605
No dia do treinamento, como pode haver dificuldades
nas ligações telefônicas, contate-nos antecipadamente

