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8. Ứng phó khi thiên tai xảy ra 

Có thể có trường hợp yêu cầu bạn đảm bảo an toàn bản thân như khuyến cáo 
sơ tán khỏi khu vực bạn sinh sống do sông tràn bởi mưa lớn, v.v... hoặc khi có 
nguy cơ sập nhà do xảy ra động đất quy mô lớn, v.v... 
Vui lòng chuẩn bị trước để bảo vệ sự an toàn của bản thân và ngăn ngừa lây 
nhiễm. 
 

! Điểm lưu ý! 

 Hãy xác nhận tính an toàn của nhà mình bằng bản đồ nguy cơ, nếu nhà mình 
an toàn thì hãy chuẩn bị để sinh hoạt an toàn tại nhà. 

 Trường hợp đánh giá không đảm bảo an toàn của bản thân tại nhà thì hãy 
cân nhắc các phương pháp như ở nhà người thân hoặc người quen sống ở 
nơi an toàn, hoặc sử dụng các cơ sở lưu trú dưỡng bệnh. 

 Trường hợp phải sơ tán đến trung tâm sơ tán thì hãy nhớ nói với quầy tiếp 
nhận rằng mình bị nhiễm virus corona chủng mới. 

 Kể cả khi bắt đầu sơ tán trong trường hợp khẩn cấp thì các trung tâm sơ tán 
gần đó cũng có thể chưa sẵn sàng để tiếp nhận những người bị nhiễm virus 
corona chủng mới. Trước khi bắt đầu sơ tán, bạn nên gọi điện thoại, v.v... liên 
hệ với bộ phận phòng chống thiên tai của thành phố, thị trấn và làng xã để 
xác nhận vị trí của những nơi sơ tán mà người bị nhiễm virus corona chủng 
mới có thể sử dụng được cũng như các điểm lưu ý khi sử dụng, v.v... 
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[Tài liệu] Quy trình đánh giá hành động sơ tán 

 

 

Hãy kiểm tra xem nhà của mình có an 
toàn hay không ngay bây giờ! 

Bản đồ nguy cơ Tìm kiếm 

Quy trình đánh giá hành động sơ tán 

Hành động sơ tán mà bạn nên làm là gì? Bắt đầu! 

Hãy kiểm tra nhà của mình ở đâu trên bản đồ 
nguy cơ(*) và đánh dấu lên. 

* Bản đồ nguy cơ là bản đồ có tô màu các khu vực có nguy cơ xảy 
ra lũ lụt hoặc thảm họa lở đất cao. Những nơi không được tô màu 
cũng có khả năng xảy ra thảm họa. 

Màu có được tô lên nơi có nhà của mình không? Không 

Ngoại lệ 

Có 

Có 
 

Não Có 
 

Não Có 
 

Não 

Cho dù không có tô màu đi nữa nhưng đối với những 
người đang sống ở vùng đất thấp hơn khu vực xung 
quanh hoặc gần vách đá, v.v... thì hãy sơ tán khi cần 
thiết bằng cách tham khảo thông tin sơ tán từ thành 
phố, quận, thị trấn và làng xã. 

Vì có nguy cơ xảy ra thảm họa nên về nguyên 
tắc(*) cần phải sơ tán ra khỏi nhà mình. 

* Kể cả có nguy cơ ngập lụt đi nữa nhưng trường 
hợp: 

① Nằm ngoài khu vực có khả năng cao là nhà sẽ bị 
đổ, sập xuống do mưa lũ 

② Đang ở nơi cao hơn độ sâu ngập lụt 
③ Có thể chịu đựng được cho đến khi thoát nước 

ngay cả khi bị ngập, có đầy đủ nước và lương thực 
thì cũng có thể ở tại nhà và đảm bảo an toàn. 

 
* Trường hợp đang sống trên tầng trên của những 

chung cư đủ kiên cố, v.v... thì kể cả trong trường 
hợp có nguy cơ thảm họa lở đất thì cũng có thể ở 
tại nhà và đảm bảo an toàn. 

Bản thân bạn hoặc người đi sơ tán chung với bạn 
có mất thời gian để sơ tán không? 

Bạn có người thân hoặc người quen nào sống ở 
một nơi an toàn mà bạn có thể dựa vào không? 

Bạn có người thân hoặc người quen nào sống ở một 
nơi an toàn mà bạn có thể dựa vào không? 

Khi mức cảnh báo 3 được 
đưa ra, hãy sơ tán đến 
nhà người thân hoặc 
người quen an toàn (hãy 
trao đổi nhờ trong sinh 
hoạt hàng ngày trước khi 
xảy ra thảm họa) 

Khi mức cảnh báo 3 được 
đưa ra, hãy sơ tán đến địa 
điểm sơ tán khẩn cấp chỉ 
định mà thành phố, quận, 
thị trấn và làng xã đã chỉ 
định trước đó 

Khi mức cảnh báo 4 được 
đưa ra, hãy sơ tán đến nhà 
người thân hoặc người 
quen an toàn (hãy trao đổi 
nhờ trong sinh hoạt hàng 
ngày trước khi xảy ra thảm 
họa) 

Khi mức cảnh báo 4 được 
đưa ra, hãy sơ tán đến địa 
điểm sơ tán khẩn cấp chỉ 
định mà thành phố, quận, 
thị trấn và làng xã đã chỉ 
định trước đó 


