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hãy nâng cao hiểu biết về những điều cần lưu ý 

 

Khi ở đang ở nhà có hiện tượng rung lắc                 
 

○ Bảo vệ cái đầu của bạn 

・ Khi động đất xảy ra đồ đạc trong nhà 

 sẽ đổ sập xuống. 

cửa kính vỡ vụn và rơt xuống. 

Hãy chui xuống bàn để bảovệ cái đầu của bạn khỏi bị thương. 

 

・ Khi xảy ra rung lắc không nên ra ngoài. 

 

 

 

 

Khi đang ở nhà không có hiện tượng rung lắc              
 

○ tắt lửa 

・ Vì có khả năng xảy ra hoả hoạn 

hãy tắt lửa của bếp ga và lò nướng. 

 

・ Khi lửa bùng cháy 

Hãy hô to kêu cứu 

để những người 

xung quanh trợ giúp. 

Hãy nhanh 

chóng dập 

lửa. 

Khi lửa lan đến trần nhà thì 

việc dập lửa là không thể 

nên khí đó hãy bỏ chạy. 

 

○ Hãy bằng mọi cách có thể mở cửa và 

thoát ra ngoài 
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Hãy để đồ đạc ở những chỗ xa cửa ra vào và giường, tránh truòng hợp đổ 

sập lên giường khi đang ngủ và chặn lối ra vào. 

 

 

 

 

 

Hãy cố định đồ vật trong nhà tránh đổ sập. 

 

 

 

 

Có thể nghe rõ, chi tiết câu chuyện. 

Phòng cháy chữa cháy quận Minato Điện thoại: 052-661-0119 

*Chỉ sử dụng tiếng nhật  từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h45p đến 17h30p 

 

 

Khi đang ở ngoài                          
・ Tường bê tông có thể đổ sập. Kính thủy tinh có thể  

rơi xuống. Nhà cửa, toà nhà có thể đổ sập xuống  

từ bên cạnh bạn. 

・ Hãy ra ngoài ngay lập tức nếu như đang ở trong thang máy. 

 

 

Khi đang lái xe hơi                                              
・ Hãy dừng xe lại bên cạnh đường. 

・ Hãy để nguyên chìa khóa trên xe ô tô. 

 

 

Khi ở gần sông hay biển                             Sóng thần có thể ập đến. 

Hãy nhanh chóng đến những chỗ cao. 

 


