Terremotos ACONTECEM！！
Mundialmente, o Japão é um país com grande ocorrência de terremotos e é dito que cerca de 10% dos
terremotos ocorridos no mundo ocorrem no Japão. É muito importante se preparar cotidianamente e
sempre discutir o assunto em família. Apresentaremos aqui o que fazer em caso de terremoto, locais
de evacuação e abrigos na Cidade de Okaya. É de extrema importância para a segurança, sua e de sua
família, ter conhecimento dos locais de evacuação e abrigos próximos.

Não se desespere e tenha calma!!!
TERREMOTO!!!

Em primeiro lugar, PROTEJA-SE!!!

Se você sentir um tremor, se sentir o terremoto, proteja-se, principalmente regiões vitais como a cabeça,
embaixo de mesas, edredons e etc. Antes de qualquer coisa, protejer-se é o mais importante. Quando fora
de casa, proteja sua cabeça com bolsas e etc, mantendo-se afastado de muros, prédios, postes e fios
elétricos, além de outros perigosos.
Se estiver utilizando FOGO:
Mesmo em caso de tremors leves, desligue o fogo e feche o registro de gás. O terremoto é perigoso, mas os
incêndios causados pelos terremotos são tão perigosos como o próprio. Porém, quando o tremor é tão forte que
não é possível sequer andar, mover-se ou simplesmente ficar em pé, a cozinha é um dos locais mais perigosos.
Em casos extremos, priorize se protejer e afastar-se do perigo. Nestes casos, deixe para fechar registros de gás,
tirar a tomada de aparelhos elétricos ou outros quando for mais seguro. Se o terremoto for em uma escala que
necessite-se evacuar e abrigar-se, não se esqueça de desligar a chave geral da casa.
Abra as PORTAS e JANELAS:
Quando a escala do terremoto é muito alta, portas e janelas podem empenar e não abrir. Mantenha portas e
janelas abertas para garantir sempre uma rota de fuga segura.
Não fique DESCALÇO:
Artefatos de cozinha, enfeites, vidros quebrados, além de muitas outras coisas podem estar caidas no chão pelo
qual você terá que andar. A medida do possível utilize algum tipo de calçado, tênis, sapato, chinelos, até mesmo
pantufas, tomando muito cuidado não só com o que pode vir de cima, mas também com o que pode estar
embaixo.
Se for necessário EVACUAR:
Proteja sua cabeça com boné, chapéu ou capacetes, insira em uma bolsa ou mochila o que for necessário para
evacuar ou abrigar-se mantendo suas mãos desocupadas.
Mantenha-se informado com NOTÍCIAS CORRETAS:
A principal fonte de informação em casos de desastres é o rádio. Mantenha sempre no mínimo 1 aparelho destes
para casos de emergência.
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Local de evacuação
Uma parte das mortes causadas pelo desastre do leste japonês na data
de 11 de março de 2011, foi causada pelo simples equívoco entre
Local de Evacuação (Hinan Basho) e Abrigo (Hinanjyo), em japonês
避難場所 e 避難所, pois apesar de palavras parecidas, a função de
cada local é bem destinta, de modo que um simples equívoco fez com
que o Tsunami na época levasse as vidas de muitos. As palavras são
extremamente parecidas em sua escrita, então é de grande importância
que compreendamos que são palavras com sentido completamente
diferentes.
H I N A N BASHO

避難場所

Hinan Basho
Shinmei Shougakkou Koutei
Oikawa Shougakkou Koutei
Okaya Tanaka Shougakkou Koutei
Minato Shougakkou Koutei
Kawagishi Shougakkou Koutei

・・・LOCAL DE EVACUAÇÃO é para onde devemos
fugir para nos proteger em casos de desastres.

HINANJYO

避難所 ・・・ABRIGO é onde nos abrigaremos por um determinado
período de tempo quando não é possível residir em sua
moradia por motivos de desastres. Normalmente dispõe
de água potável e banheiros.
Desastres não ocorrem com hora marcada, por isso é tão importante
conferir seu local de evacuação e abrigo para que rapidamente seja
possível se deslocar quando acontecer um desastre. O Pátio (Campo)
Escolar mais próximo do seu endereço é seu local de evacuação
determinado. O abrigo é determinado e sub-dividido de acordo com o
bairro que cada pessoa reside.

Osachi Shougakkou Koutei
Uenohara Shougakkou Koutei
Hokubu Chuugakkou Koutei
Nanbu Chuugakkou Koutei
Toubu Chuugakkou Koutei
Seibu Chuugakkou Koutei
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