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○ Đi tàu điện ngầm tuyến Chuo hoặc tuyến Sakaisuji, xuống tàu tại ga Sakaisuji-
Hommachi,
ra cửa số 1 hoặc số 12 rồi đi thêm khoảng 800 mét. 

○ Đi tàu điện ngầm tuyến Tanimachi, xuống tàu tại ga Tanimachi4-chome,
ra cửa số 4 rồi đi thêm khoảng 800 mét.

Cục phòng cháy chữa cháy ☎ 119
(Khi có hỏa hoạn, bị thương hoặc bị bệnh) 

Đồn cảnh sát ☎ 110
Quay số nhắn tin bằng 
lời nói khi có thiên tai ☎ 171

Ghi chú cần khi thiên tai (Địa chỉ liên lạc khẩn cấp)

Tổ chức công cộng vì lợi ích chung-Tổ chức giao lưu quốc tế thuộc phủ Osaka Hướng dẫn phòng 
chống thiên tai

Đề phòng động 
đất xảy ra

Osaka - shi, Chuo - ku, Hommachibashi 2-5, tòa nhà Maidomu Osaka, tầng 5
(Ga tàu điện ngầm Tanimachi4-chome Station/ Sakaisuji-Hommachi Station)
Số điện thoại : 06-6966-2400
Fax : 	 06-6966-2401
HP : http：//www.ofix.or.jp
Email :	 info@ofix.or.jp

Phòng tư vấn cho người 
nước ngoài tại Osaka 
Số điện thoại : 06-6941-2297
Email :	 jouhou-c@ofix.or.jp
Từ 9h - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 
Có thể tiếp bằng 9 ngôn ngữ : Tiếng Nhật, Tiếng Anh, 
Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn quốc, Tiếng Triều Tiên, 
Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Philippin, Tiếng Thái Lan.   

Mạng lưới phòng chống thiên tai Osaka 

    Nếu đăng ký địa chỉ email điện thoại di động thì sẽ nhận được nhiều thông tin về khí 
hậu, động đất, sóng thần, những thông tin chính thức chính xác về công bố lệnh lánh nạn 
hoặc khuyến cáo lánh nạn khi xảy ra thiên tai qua mail điện thoại (Tiếng Anh, Trung, Hàn・
Triều Tiên)

http://www-cds.osaka-bousai.net/pref/index.html

Thẻ lánh nạn 
Tên

Địa chỉ 

Số điện thoại 

Ngôn ngữ có thể nói được

Nhóm máu 

"

    Luôn luôn mang theo giấy có ghi chú về 
nơi sẽ lánh nạn, địa chỉ liên lạc trường, nơi 
làm việc. Ngoài ra cũng nên đăng ký đang 
lưu trú tại Nhật với Lãnh sự quán của nước 
mình.
    Cách đăng ký như thế nào thì nên hỏi 
trực tiếp Lãnh sự quán. 

    Chúng ta không biết trước được khi nào có động đất xảy ra. Do đó, nên trang bị sẵn kiến thức về cách bảo vệ 
an toàn cho chính mình cũng như cách tị nạn khi có động đất xảy ra.
    Ngoài ra, cũng cần phải luôn luôn chuẩn bị để phòng chống động đất.
    E ngại sẽ có một trận động đất lớn kèm theo rung lắc mạnh xảy ra ở vùng Nankai (xảy ra trong phạm vi rộng 
từ vùng Tokai đến Kyushu).
    Động đất này có thể sẽ kèm theo sóng thần lớn và gây ra những thiệt hại rất nặng nề. 
    Sau khi xảy ra động đất lớn sẽ có những đợt rung động nhỏ hơn trong một khoảng thời gian-gọi là dư chấn. 
    Nếu động đất lớn có tâm chấn ở vùng đáy biển thì có khả năng tạo nên những đợt sóng lớn, nước chảy cuồn 
cuộn vào đất liền gọi là sóng thần. 
    Ngay sau khi động đất xảy ra thì sóng thần có thể kéo đến ngay lập tức. 

Chuẩn bị để đề phòng động đất xảy ra:
    Trong nhà các vật dụng nội thất như tủ, bàn ghế... nên được cố định bằng các  
vật kim loại để phòng rơi xuống, không nên bố trí các vật dụng dễ ngã như tủ, giá 
sách... ở trong phòng ngủ. 
    Những dụng cụ thuộc vào “Danh mục các vật dụng cần thiết trong trường hợp 
khẩn cấp” nên được chuẩn bị sẵn trong một ba lô và đảm bảo mang theo được 
ngay khi cần chạy.
    Ngoài ra, xem trang Web của thành phố, quận huyện nơi mình đang sinh sống 
để tìm hiểu nơi tập trung lánh nạn gần nhất là ở đâu cũng là một việc quan trọng 
phải làm. 

Thiệt hại do hỏa hoạn gây ra trong động đất
(trong trận động đất lớn Hanshin - Awaji (Kobe) vào tháng 1 năm 1995)

Những hình ảnh do Trung tâm nghiên cứu con người và thiên tai trong tương lai (Thành phố Kobe) cung cấp 

Chung cư cao cấp bị sụp đổ 
(trong trận động đất lớn Hanshin - Awaji (Kobe) vào tháng 1 năm 1995)

Đèn pin, radio xách tay, pin, găng tay, bông, thuốc mỡ, keo dán, băng dính, 
thuốc giảm đau, thuốc tiêu hóa, thuốc cảm cúm và các loại thuốc đang uống 
hàng ngày, nước, thức ăn đồ hộp, tiền (tiền lẻ), hộ chiếu, Thẻ cư trú hoặc 
Thẻ ngoại kiều, điện thoại di động, sạc pin điện thoại, khăn giấy, khăn, áo 
quần, đồ lót, túi nylon .....

Danh mục các vật dụng cần thiết trong trường hợp khẩn cấp

      Nâng cao ý thức về phòng chống thiên tai cũng là một vấn đề quan trọng.
      Cần phải tham gia các huấn luyện phòng chống thiên tai ở trường học, nơi 
làm việc và ký túc xá ....

Dự án do hội hỗ trợ sinh viên Nhật Bản thực hiện và được tài trợ bởi tổ chức giao lưu quốc tế kỷ niệm Nakajima

Dành cho 

người 

nước ngoài 

Cắt giấy theo đường



"

Nơi lánh nạn gần nhất

Số điện thoại :
① Trường Đại Học - Nơi làm việc

② Người quản lý ký túc xá hoặc tòa nhà

③ Lãnh Sự Quán 

Địa chỉ liên lạc khẩn cấp
① Trong nước

② Nước ngoài 

⑥ Lánh nạn
    Phải tìm cách lánh nạn ngay khi có khả năng xảy ra sóng thần, khi thấy có nhiều dư chấn tiếp tục xảy 
ra trong nhà hoặc khi có thông báo chính thức lệnh lánh nạn hay khuyến cáo lánh nạn. 

“Nơi lánh nạn” 
    Nơi lánh nạn là những địa điểm tới để tị nạn khi xảy ra 
thiên tai mà thành phố - quận - huyện sắp đặt ở những 
chỗ như trường tiểu học... 
    Tại nơi lánh nạn mọi người đều nhận được hàng cứu 
trợ như nước, thức ăn .... và nhận được các thông tin, 
tiện ích sinh hoạt và tin tức cứu trợ. 
    Mọi người đều có thể đến nơi lánh nạn nhưng sinh 
hoạt ở đây đều có nội quy và phải tuân theo. 

Nếu có động đất xảy ra thì không được hốt hoảng mà phải bình tĩnh tìm cách 
bảo vệ an toàn cho bản thân.
    Trong trận động đất Hanshin - Awaji (Kobe) năm 1995 ở vùng Kinki, hơn 85% trường hợp tử vong là do nhà cửa 
và các vật dụng trong nhà đổ xuống và đè, khoảng 10% là do chết cháy vì hỏa hoạn kèm theo.
    Khi động đất xảy ra thì ngoài việc phải bảo vệ an toàn cho bản thân từ việc đổ sập tường và các vật dụng trong 
nhà, cũng cần phải đề phòng hỏa hoạn, vì nếu nhà cửa đổ sập hay đường sá bị hư hại do động đất thì các phương 
tiện cấp cứu như xe cứu hỏa cứu thương sẽ khó tiếp cận vào.      Ngay sau khi động đất xảy ra, sau khi đã bảo 
đảm an toàn cho bản thân, cần phải nghe ngóng thông tin chính xác và nhanh chóng lánh nạn ở những nơi an toàn.  
    Mặt khác, trong trận động đất ở vùng Đông Nhật Bản năm 2011 hơn 90% nguyên nhân gây tử vong là do chết 
đuối. 
    Do đó nếu có khả năng xảy ra sóng thần thì phải nhanh chóng chạy đến những vùng đất cao hơn. 

Trước khi đi lánh nạn để đề phòng 
hỏa hoạn nên tắt cầu dao điện và 
khóa ống dẫn ga. 

① Trước hết phải bảo vệ an toàn 
cho bản thân.
Nấp ở dưới gầm bàn.

Nghe ngóng thông tin chính xác từ tivi - 
radio hoặc trên internet. 

⑤ Nghe ngóng thông tin

Nếu cần ra khỏi nhà để đi lánh 
nạn thì nên ghi lại lời nhắn về nơi 
lánh nạn.

② Tắt lửa ở bếp
Tắt lửa ở bếp ga và 
khóa van ống dẫn ga.

Nên đi bộ đến nơi lánh nạn và đừng đi 
một mình, đừng đi vào những đường 
hẻm chật hẹp hoặc gần các bức 
tường vì nguy hiểm do dễ bị sụp đổ. 

③ Dập tắt lửa
Nếu có hỏa hoạn xảy ra thì phải hét lớn 
để mọi người tới giúp, sử dụng bình chữa 
cháy để nhanh chóng dập tắt lửa. Tuy 
nhiên nếu lửa đã cháy lan lên trần nhà thì 
phải chạy ngay lập tức. 

① Quay số nhắn tin bằng lời nói khi có thiên tai của NTT : 171
     Một tin nhắn có thời lượng là 30giây và được lưu giữ trong 48tiếng 
    Vào ngày 1, ngày 15 hàng tháng - ngày 1 đến ngày 3 tháng 1. Tuần lễ 
phòng chống thiên tai (từ ngày 30-8 đến ngày 5-9) và tuần lễ phòng chống 
thảm họa và các hoạt động tình nguyện (từ ngày 15-1 đến ngày 21-1) đều có 
thể thử gửi và nhận tin nhắn. 
    Có thể thử từ điện thoại di động nhưng nếu đăng kí số thì chỉ có thể đăng 
kí số điện thoại bàn.

② Dịch vụ gửi tin nhắn khi có thiên tai từ điện thoại di động
    Khi thiên tai xảy ra thì trên màn hình điện thoại di động sẽ có chỉ dẫn “bắt 
đầu sử dụng dịch vụ tin nhắn trong trường hợp thiên tai”, tuy nhiên có sử 
dụng được hay không thì phải xác nhận qua trang web của công ty điện thoại 
bạn đang sử dụng. 

Cách xác nhận thông tin an nguy

Khi ghi âm tin nhắn bằng lời nói
１７１
↓
１

（＊＊＊）－＊＊＊－＊＊＊＊

↓
Nói nội dung tin nhắn (30 giây) 

Khi nhận tin nhắn bằng lời nói
１７１
↓
２

（＊＊＊）－＊＊＊－＊＊＊＊

↓
Nghe tin nhắn 

Nơi lánh nạn 

Xác nhận thông tin lánh nạn 
ở thành phố - quận - huyện 
từ các xe phát thanh công 
cộng, hoặc từ loa phóng 
thanh.

Nếu có động đất xảy ra

◦An toàn tính mạng là quan trọng nhất

◦ Đừng hốt hoảng vì những tin đồn nhảm

Nhập số 171-1-mã số tỉnh-số điện thoại 
(số điện thoại của bản thân)

Nhập số 171-2-mã số tỉnh-số điện thoại
(số điện thoại của người mình muốn biết thông tin)

Cắt giấy theo đường

④ Tìm lối ra - Mở cửa
Nếu tòa nhà bị nghiêng thì 
khung cửa sẽ bị cong không 
mở được, do đó sẽ không thể 
chạy ra ngoài được nữa. 
Không nên vội chạy ra ngoài 
ngay mà phải xem xét cẩn thận 
xung quanh sau đó mang giày 
vào và chạy ra. 


