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Hãy nâng cao hiểu biết về động đất 

 

Động đất xảy ra                              

Khi động đất xảy ra mặt đất sẽ rung chuyển. Động đất đến nhiều lần là 

chuyện bình thường 

Như bức hình dưới đây, động đất có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta  

 

Nhà cửa đổ sập  

 

 

đồ đạc trong nhà bị đổ 

vỡ 

Tai hoạ Awajidai, 

Hanshin(năm 1995) 

số người chết : 

6,434 người  

Nguyên nhân tử vong  

 

xảy ra hoả hoạn  

 

 

  

 cửa kính vỡ vụn 
Thảm hoạ phía đông Nhật Bản 

(năm 2011)  

Số người chết : 

15,895 người  

Nguyên nhân tử vong  

 

 vỡ đê, đập "hiện tượng hoá thể lỏng" 
(là hiện tượng mặt đất nứt ra, nhấp nhô, thành 

hình dạng uốn lượng, nhìn giống như thể lỏng)  

Nhà cửa đổ sập   

vỡ đê, đập  

Từ mặt đất phun 

ra nước và cát 

sóng thần xảy ra  

Sóng thần sẽ đến 

quận Minato trong 

vòng 96 phút  

 

Khác 

 Tường bê tông bị đổ 

 Hỏng đường 

 mặt đất nứt ra 

 sạt lở đất xảy ra 

 

Bị chôn vùi: 

Do hoả hoạn:  

12,8% Khác:  

3,9% 

Khác:  

7,6% 

Sóng thần: 

92,4% 

(trong thành phố Kobe) 

83,3% 

Chiều cao của sóng có thể lên 

đến 3,6 m Có thể sẽ đến không 

chỉ một lần 
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 Không thể sử dụng được 

smartphone và internet 

Không thể liên lạc 

được với gia đình 
và bạn bè  

 

 nguồn nước bị ngắt 

Nguồn lương thực bị cạn kiệt 

 

 Ga và điện ngưng hoạt động  Việc xả nước ở phòng vệ sinh cũng 
không thể thực hiện 

Tàu điện không thể di chuyển 

 Xăng cạn dần 

 

 

người ta bảo rằng cư 100 năm đến 150 năm tại Nagoya sẽ có động đất và 

đã có 1 lần động đất lớn xảy ra 

Động đất lớn có thể lại đến. 


