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नागोया सिटी प्रकोप रोकथाम एप 

तपाईं कहााँ भाग्न ेभनरे थाहा 
पाउन िक्नहुुन्छ 

कृपया तपाईं भाग्ने अवस्था बारे थप जान्नुहोस ्

 

तपाईं भाग्दा                                         

・ तपाईंले घर छोड्दा, कृपया ग्यािको स्विच बन्द 

गनुहुोि।् 
 

 

・ विद्यतुीय ब्रकेरलाई बन्द गनुहुोि।् 
 

 

・ तपाईं टाढा भाग्दा, आफ्नो टाउकोलाई बचाउनको 

लागग हेल्मेट िा टोपी लगाउनहुोि।् 
 

 

・कृपया तपाईं भाग्न ेिमयमा  
हहाँड्नहुोि।् 

  कारको प्रयोग नगनुहुोि।्  
 

 

・ कृपया िररपररका िबजैनालाई फोन गनुहुोि।् 

  कृपया िाँगिाँग ैटाढा भाग्नहुोि।् 
 

・ िनुामीको अिवथामा, कृपया उच्च वथान / िनुामी ननकािी भिनमा जानहुोि।् 

・ आगलागीको अिवथामा, कृपया ठूलो वथान / चौडा ननकािी केन्रमा जानहुोि।् 

・ तपाईं प्रकोप पनछ आफ्नो घरमा बवन अिक्षम हुनहुुन्छ भन,े डडजाइन गररएको  

   ननकािी केन्रमा जानहुोि।्  

  

समनाटो िाडकुो नक्शाको  
लागग यहााँ स्क्लक 
गनुहुोि ्
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डिजाइन गररएको आश्रय <तपाईं आफ्नो घरमा बस्न असक्षम हुुँदा 

तपाईं जान सक्ने स्थान>                                        

डडजाइन गररएको ननकािी केन्रहरू डडजाइन गररएको केन्रहरू नस्जक बवन े

माननिहरूद्िारा िञ्चासलत गररएको हो। <ननयमहरू बनाउनहुोि ्र तपाईंलाई के 

आिश्यक छ गनुहुोि>्। तपाईं परू् ुविव्य हुनहुुन्छ भन,े कृपया अनिुादन गने, 

यातायात गराउने िा िरिफाई गने कायमुा मद्दत गनुहुोि।् 

 धेरै माननिहरू िाँग ैबवनहुुन्छ। त्यहााँ विसभन्न प्रकारका ननयमहरू छन।् 

○ ननयमहरू 

① ररिेप्शनमा आफ्नो  
नाम लेख्नुहोि।् 

 

 

② तपाईंलाई कहााँ आराम गने भनी बताइनेछ। 

अन्य व्यस्क्तहरूले प्रयोग गरररहेको 

 वथानहरूमा प्रिेश नगनुहुोि।् 
 

 

आफूले ल्याएको पानी र खाना प्रयोग गनुहुोि।् 

तपाईंले पनछ पानी र खाना पाउन िक्नहुुन्छ। 

पिैा आिश्यक छैन 

कृपया नतनीहरूलाई अडरुमा व्यिवथा गनुहुोि।् 

तपाईंलाई त्यि िमयमा आिश्यक परेको िवतु मात्र प्राप्त गनुहुोि।् 

कृपया तपाईं िररपरर  
भएका माननिहरूिाँग  
उठ्ने, ितु्ने, खान ेइत्याहद  
जवता बवन ेिमय  
िमायोजन गनुहुोि।्  

 
कृपया ननहदुष्ट वथानमा फोहोरलाई  
छुट्याएर व्यिस्वथत गनुहुोि।् 

 
कृपया ननहदुष्ट शौचालय  
प्रयोग गनुहुोि।् 
 

 

 
ननकािी बोडमुा जानकारी 
 जााँच गनुहुोि।् 

खाने िमय 

Time to sleep  

12AM 

6AM 

6PM 

खाने िमय 

खाने िमय 

12AM 
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・तपाईंले बझु्न ुभएको छैन िा तपाईंलाई मद्दतको आिश्यकता 

पछु भन,े आफ्नो िररपरर भएका कोही व्यस्क्तिाँग परामश ु

सलनहुोि।् 
 

・ भकूम्प पनछ फोन कलहरू गन ुकहठन हुन्छ। 

कृपया हामीलाई इमेल िा SNS द्िारा िम्पकु 

गनुहुोि।् 
 

・ तपाईं कहााँ हुनहुुन्छ भनी िगूचत गन ुआफ्नो 

वकूल, कम्पनी, राजदतुािाि िा नस्जकैको 

ननिािीहरूलाई िम्पकु गनुहुोि।् 

  यहद किलेै तपाईंलाई खोस्जरहेको छ भन ेम 

तपाईं बारे भन्न िक्छु। 
 

・ भकूम्प पनछ, झटूा जानकारी बढ्नछे। 

स्रोत विश्ििनीय छ भनी िनुनस्श्चत हुनहुोि।् 
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