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̆ Thiên tai Ĉӝng ÿҩt ̆

̆ ⥄ὼἴኂ 㔡 ̆


Nhұt Bҧn là nѭӟc có nhiӅu ÿӝng ÿҩt. Ĉӝng ÿҩt xҧy ra
lúc nào không ai biӃt. Khi gһp ÿӝng ÿҩt do sӧ quá ngѭӡi ta
dӉ sinh hoҧng loҥn. Tӯ ngày xѭa, ngѭӡi Nhұt có câu tөc
ngӳ “ÿӝng ÿҩt, sҩm sét, cháy nhà, ngѭӡi cha” ÿӇ chӍ
nhӳng cái rҩt ÿáng sӧ. ĈӇ tránh thiӋt hҥi, ngày thѭӡng
chúng ta nên ghi nhӟ nhӳng ÿiӅu cҫn làm khi có ÿӝng ÿҩt.
Nhӳng ÿiӅu này khác nhau tùy theo thӡi khҳc trôi qua cӫa
ÿӝng ÿҩt. Dѭӟi ÿây là nhӳng ÿiӅu tóm tҳt tӯ trang web
phòng chӕng tai ѭѫng cӫa thành phӕ Tokyo. Xin giӟi thiӋu
cùng các bҥn.
[5 ÿiӅu cҫn ghi nhӟ khi phát sinh ÿӝng ÿҩt]
“Khi thҩy rung chuyӇn, hãy núp vào nѫi an toàn”
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z Ѭu tiên sӵ an toàn cӫa bҧn thân.
z Rung lҳc mҥnh khoҧng 1 phút.
z Tìm gҫm bàn vӳng chҳc chui xuӕng, nhӟ che ÿҫu.

“Bình tƭnh vӟi lӱa”
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z Khi thҩy lӱa, ÿӯng quýnh quáng, hãy dұp lӱa.
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z Tұp thói quen tҳt lӱa, kӇ cҧ khi ÿӝng ÿҩt nhӓ.

“Không chҥy vӝi ra ngoài”
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z Chҥy bӯa ra ngoài rҩt nguy hiӇm.
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z Xác nhұn kӻ tình hình chung quanh, bình tƭnh hành ÿӝng.

“Mӣ cӱa sҹn ÿӇ ÿҧm bҧo lӕi ra”
z Ӣ chung cѭ bê tông cӕt thép, nhӳng rung lҳc cӫa ÿӝng ÿҩt có thӇ làm
khung cӱa bӏ vênh, cӱa không mӣ ÿѭӧc sӁ bӏ nhӕt bên trong.

z ߿ߺߦᄖߦ㘧߮ߔߩߪෂ㒾ߢߔޕ
z ࿐ߩ⁁ᴫࠍࠃߊ⏕߆ߡⴕߡ⌕ߜ⪭ޔേߒ߹ߒࠂ߁ޕ

̌ᚭࠍ㐿ߌߡญߩ⏕ࠍߔࠆ̍
z ࠦࡦࠢ࠻ᑪߡࡑࡦ࡚ࠪࡦߥߤߪޔ㔡ߩំࠇߢ࠼ࠕ߇ࠁ

“Hành ÿӝng theo nhӳng thông tin ÿúng ÿҳn”
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z Khi có ai ѭѫng ngѭӡi ta dӉ tin nhӳng tin ÿӗn thҩt thiӋt.
z Hãy chú ý nghe thông tin cӫa các cѫ quan truyӅn thông hay chính quyӅn ÿӏa
phѭѫng, cөc phòng cháy chӳa cháy, cҧnh sát.

[Hѭӟng dүn hành ÿӝng khi phát sinh ÿӝng ÿҩt]
“Khi rung lҳc mҥnh (tӯ 0~2 phút sau khi phát sinh ÿӝng
ÿҩt)”
ĈӇ ÿӗ vұt không rѫi trúng ngѭӡi, hãy chui xuӕng gҫm
bàn, dùng gӕi hay tҥp chí che ÿҫu. Tránh xa tӫ cao hay
mһt kính.
“Qua cѫn rung lҳc mҥnh (tӯ 2~5 phút sau khi phát sinh
ÿӝng ÿҩt)”
Tҳt bӃp lӱa hay lò sѭӣi. Khi ÿi sѫ tán nhӟ tҳt cҫu dao,
khóa ga nguӗn.
“Sau khi tҳt lӱa (tӯ 5~10 phút sau khi phát sinh ÿӝng ÿҩt)”
Xác nhұn, ÿҧm bҧo sӵ an toàn cӫa gia ÿình, nghe thông tin
vӅ ÿӝng ÿҩt, sѫ tán. CǊng cҫn xác nhұn lӕi ra nѫi sѫ tán.
“Sau khi ra ngoài (tӯ 10 phút ~ nӱa ngày)”
Xác nhұn sӵ an toàn cӫa hàng xóm, hӧp tác vӟi nhau,
cӭu ngѭӡi bӏ kҽt trong ÿám ÿә nát hay bӏ ÿӗ ÿҥc ÿè lên,
dұp lӱa khi có phát sinh hӓa hoҥn, cӭu ngѭӡi bӏ
thѭѫng.
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