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8 O QUE FAZER NO CASO DE DESASTRE 

Pode haver momentos em que você precise garantir sua segurança 
pessoal, por exemplo, se a zona onde você mora estiver sob aviso de 
evacuação (hinan kankoku) devido a enchentes de rios ou 
deslizamentos de terra causados por fortes chuvas, ou se houver uma 
ameaça de colapso de uma casa devido a um grande terremoto. 
Esteja preparado com antecedência para se proteger e evitar a 
propagação da infecção. 

︕Pontos importantes︕ 

 Verifique a segurança de sua casa em um mapa de risco e, se sua 
casa for segura, faça preparativo para permanecer seguro em casa. 

 Se concluir que não pode estar seguro em sua casa, pense na 
possibilidade de contar com parentes ou conhecidos que morem em 
um lugar seguro, ou em utilizar alguma instalação com alojamento 
para recuperação. 

 Se você tiver que evacuar para um abrigo, não se esqueça de dizer 
à recepcionista que você está infectado com o novo coronavírus. 

 Quando chegar o momento de evacuar, os centros de evacuação 
próximos podem não estar preparados para receber pessoas 
infectadas com o novo coronavírus. Antes de iniciar a evacuação, 
recomendamos que você entre em contato com o departamento 
responsável de prevenção de desastres de sua cidade por telefone 
ou por outros meios para saber a localização dos centros de 
evacuação que podem ser utilizados por pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus e os cuidados a serem tomadas ao utilizá-los. 
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【Material】 Fluxograma de decisão de evacuação 

 

Verifique agora a segurança de 
sua casa 

Mapa de risco Busca 

Fluxograma de decisão de evacuação 

Qual conduta de evacuação você deve tomar? Iniciar! 

Verifique onde está sua casa no mapa 
de risco* e deixe marcado. 

* Mapa de risco mostra em cores a área com alto risco de 
enchentes ou deslizamentos de terra. As catástrofes ainda 
podem ocorrer em áreas que não são coloridas. 

O local onde se encontra sua casa está 
na área colorida? Não 

Exceção 

Sim 

Sim 

Não Sim Não Sim 

Não 

Mesmo que a área não seja a colorida, se sua casa 
situar-se em uma área mais baixa em relação ao 
terreno ao redor, perto de um penhasco, etc, evacue 
conforme necessário, utilizando como referência as 
informações de evacuação de seu município. 

Há perigo de ocorrer desastre, portanto, em 
princípio*, precisará evacuar para algum lugar fora 
de sua casa. 

* Mesmo que haja perigo de inundação, é possível 
permanecer em sua casa e ficar seguro se 

① sua casa está fora da zona de alto risco de as casas 
serem destruídas por uma enchente 

② você está em um lugar mais alto do que a 
profundidade da inundação 

③ você pode esperar em casa até que a água baixe se 
houver uma enchente e ter comida, água e outros 
suprimentos suficientes. 

 
* Mesmo que haja perigo de um deslizamento de terra, 

é possível permanecer em sua casa e ficar seguro se 
você mora em um lugar alto, como em um prédio de 
apartamentos resistentes de muitos andares. 

Você ou alguém com quem você irá junto 
para evacuar, precisará de mais tempo? 

Você tem parente ou conhecido que mora 
em um lugar seguro para onde possa ir? 

Você tem parente ou conhecido que mora em 
um lugar seguro para onde possa ir? 

Quando um nível de 
alerta 3 for emitido, 
evacue para a casa 
segura de um parente 
ou conhecido (discuta 
seus planos 
regularmente com eles) 

Quando um nível de 
alerta 3 é emitido, vá 
para o local de 
evacuação de 
emergência designado 
por seu município 

Quando um nível de 
alerta 4 for emitido, 
evacue para a casa 
segura de um parente ou 
conhecido (discuta seus 
planos regularmente com 
eles) 

Quando um nível de 
alerta 4 for emitido, 
evacue para o local de 
evacuação de 
emergência designado 
por seu município 


