
Các biện pháp an toàn trong việc phòng chống bão  
(từ chính phủ nhật bản và các cơ quan khí tượng ) 

➡Trường hợp có thảm họa xảy ra  
 Không nên đi ra ngoài Trong khi bão , bạn nên ở trong nhà để đợi 
cơn bão đi qua đó là điều cần thiết 
 khi cơn bão đang di chuyển không nên đi ra ngoài , không nên đi 
tuần tra tại các con sông và kênh rạch , đó là việc rất nguy hiểm . 
Không nên sử dụng cầu thang máy  Các phòng điện , máy móc ở 
dưới lòng đất nếu bị ngập lụt , nếu có thể hãy dừng cầu thang máy 
lại và hạn chế sử dụng cầu thang máy 
. Hoàn thành trước 6 tiếng   
Các thiệt hại của việc ngập lụt  
Nước dâng cao do bão , đặc biệt hãy chú ý đến các thông tin thời 
tiết khí tượng từ chính phủ , và chính phủ cần chuẩn bị để ngay lập 
tức có thể sơ tán trên địa bàn ( huyện ) có nguy cơ bị ngập lụt , 
CHÚ Ý trường  hợp bạn đang ở tầng hầm  
Hãy chú ý ở các trung tâm , tàu điện ngầm ở dưới lòng đất , có khả 
năng có thể xảy ra ngập lụt  
 Hoàn thành trước 6 đến 12 tiếng   
Trường hợp từ chính quyền đưa ra , đề nghị sơ tán thì hãy hành 
động bằng mọi cách  
Nếu có lênh sơ tán từ chính quyền địa phương : chúng ta hãy đóng 
cửa lại và kêu gọi mọi người xung quanh cùng chạy đi sơ tán . Nếu 
chúng ta sử dụng giầy thể thao , giầy leo núi thì việc chạy bộ tương 
đối dễ dàng vì đường sá bị ngập lụt.  
TRƯỜNG HỢP nếu thông tin chuẩn bị sơ tán được ban hành , hãy 
nhanh chóng đòi hỏi mọi người đi sơ tán ,  
 ĐỐI VỚi những người không có khả năng hoạt động , nếu nhận 
được thông tin sơ tán từ chính phủ , Chúng ta hãy ngay lập tức di 
chuyên họ đến một nơi an toàn , bằng cách sử dụng xe hoặc tương 
tự . Người cao tuổi và người khuyết tật , trẻ nhỏ hãy sơ tán họ lên 
một ngọn đồi hoặc nhà của người thân và hãy sử dụng các cơ sở 
phúc lợi xã hội .  
Hoàn thành trước 12 đến 36 tiếng 



NHững vật dụng cần chuẩn bị ( chẳng hạn như đèn pin hoặc thực 
phẩm ) 
 Khi cơn bão đi qua có khả năng sẽ bị cắt điện và nước Đèn pin và 
đài phát thanh để có thể thu thập các thông tin , bạn cần phải 
chuẩn bị nước uống , thức ăn cho vài ngày vì không thể đi mua sắm 
Những dụng cụ để chi chuyển đến một nơi cao hơn (những dụng cụ , 
vật dụng có thể bị ướt thì nó sẽ trở thành đống đổ nát. Lũ lụt gây 
khó khăn vì vậy hãy di chuyển đến cao hơn , chẳng hạn như tầng 
trên ( nếu có thể hãy đăng kí bảo hiểm tai nạn , tương ứng với thiệt 
hại lũ lụt gây ra nếu có thể của bảo hiểm cháy nổ) 
 Hoàn thành trước 36 đến 48 tiếng 
 TRường hợp những bạn sống ở các vùng đồi thấp 
 Hãy chuẩn bị chẳng hạn như bao cát . Đối với vùng cư trú dọc theo 
vùng đồng bằng và sông để trì hoãn lũ lụt hoặc đắp đập ngăn lũ , 
chúng ta có thể dùng bao cát vì chúng rất có hiệu quả . kể cả có bao 
cát hay không hãy liên hệ với nơi cứ trú của bạn  như tỉnh hay 
thành phố .KHi không có bao cát hãy sử dụng các vật khác như 
một sự thay thế, chẳng hạn hãy đổ đầy nước vào túi đựng rác và sử 
dụng chúng như một khối bê tông , nhồi các chai đựng nước  vào 
các thùng các tông đó cũng là một cách nào đó để đơn giản hóa việc 
kè  
Trước đó hãy làm công tác kiểm tra và làm sạch hệ thống thoát 
nước để củng cố ngói mái nhà , sắt mạ kẽm 
 Nếu gió có thể thổi bay lóc nhà , nó có thể ngẫu nhiên làm người 
khác bị thương vì vậy cho dù không có vết nứt trên mái nhà thì 
chúng ta hãy kiểm tra lại , bên cạnh đó những vật dễ bị thổi bay 
như hàng rào , xe đạp chậu cây cảnh , ăng ten truyền hình , chúng 
ta hãy tìm biện pháp đối phó như để trong nhà hoặc cố định chúng 
bằng dây thừng 


