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Aplicativo de prevenção de  

desastre de Nagoya. 

Saberá para onde fujir. 

Saibam mais sobre quando forem fujir. 
 

Quando forem fujir.                                     

 

 

・ Ao sair de casa, desliguem o gás.  

   

 

 

・ Desligue a fonte de energia. 

 

 

 

・ Ao fujir, coloquem caçacetes ou bonés 

para protejer a cabeça. 

 

 

 

・ Fujam correndo. 

   Não usem carros. 

  

 

 

・ Chamem as pessoas a sua volta. 

  Fujam todos. 

 

 

・ Em caso de tsunami, fujam em um local alto ou edifício de evacuação. 

・ Em caso de incêndio, fujam em um local amplo ou local grande de  

evacuação. 

・ Após o perigo passar, se não puderem ficar na sua casa, vá ao local  

estipulado para evacuação. 

  

O mapa de Minato  

esta aqui. 
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Abrigo designado. (Local para viver em caso de não puderem 

ficar em casa)                                     

 

O abrigo designado é administrado pelas pessoas que moram ao seu 

redor. Fazem as coisas que precisam e decidem o que precisam. As 

pessoas que estiverem bem, ajudem a traduzir, carregar coisas, limpar e 

etc.  Muitas pessoas vão viver juntos. Terá várias regras. 

 

○ Regras. 

① Escrevam o nome 

 na recepção. 

 

② Vão te ensinar onde descansar. 

Não entre em lugar que outras  

pessoas estão usando. 

 

Usem a comida e água que você trouxe. 

Depois poderá receber mais comida e água. 

Não precisa de dinheiro. 

Fazem fila, e recebam em ordem. 

Neste momento, só pegue o que for necessário. 

Mudem seus hábitos 

para se igualar as 

pessoas ao seu 

redor. (Hora de 

dormir, hora de 

acordar, hora de 

comer, e etc.) 

Joguem o lixo separadamente no 

local determinado. 

 Usem o banheiro determinado.  

 

 

 

Conferem as notícias na parece de 

informação do abrigo.  

 

 

Comida. 

Hora de dormir.  

12:00 AM. 

6:00 PM. 

12:00 PM. 

6:00 AM. 

Comida. 
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・Se consultem em caso de dúvida ou preocupações. 

 

 

・ Após o terremoto, ficará defícil de fazer 

ligações. Tentem mandar e-mail ou 

recados. 

 

・ Avisem a escola, trabalho, imigração, e 

aos visinhos onde você está. 

  Poderá avisar onde está para pessoas que 

estiverem te procurando. 

 

・ Após o terremoto, seirá boatos enganosos. 

  Verifiquem a fonte e se é verídico e confiável. 
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