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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Khi có bão, lũ lụt 
 
Phòng bị cho bão, lũ lụt 
Ở Nhật Bản, có rất nhiều cơn bão từ mùa xuân đến mùa thu, gió mạnh và mưa lớn có thể gây ra thiệt hại như lũ lụt và 
sạt lở đất, v.v.. Phòng bị khi có gió mạnh và lũ lụt, hãy cùng ghi nhớ những điều sau. 
(1) Kiểm tra mọi nơi của ngôi nhà và sửa chữa hoặc gia cố để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể. 
(2) Gia cố các cửa sổ kính, v.v. bằng băng keo vải hoặc băng keo nhựa vinyl và đóng cửa chớp, cửa cuốn nếu có. 
(3) Cố định hoặc đưa vào trong nhà các thùng rác, chậu cây, đồ trang trí, v.v. ở vườn hoặc ngoài ban công để tránh bị 

gió mạnh thổi bay. 
(4) Kiểm tra xem các phân nhánh và cột trụ của ăng-ten tivi có chịu được bão hay không. 
(5) Loại bỏ bùn và rác, v.v. tích tụ trong miệng cống thoát nước và máng nước để cải thiện hệ thống thoát nước xung 

quanh nhà. 
(6) Nếu là nơi có nguy cơ xảy ra lũ lụt thì hãy di chuyển các nhu yếu phẩm sinh hoạt đến nơi cao hơn và chuẩn bị bao 

cát, tấm ngăn nước. 
(7) Để đèn pin, đài cầm tay, v.v. ở nơi đã được các thành viên trong gia đình cùng quyết định, vì có thể xảy ra mất điện. 
(8) Chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng mang ra ngoài khi khẩn cấp và đặt chúng ở nơi lấy ra dễ dàng. 
(9) Tìm hiểu trước nơi tránh nạn gần nhất và đường đi tới nơi đó. 
 
Trong trường hợp ở thành phố Nishinomiya, bạn có thể tìm hiểu hướng dẫn về vị trí của các nơi tránh nạn và vị trí 
đánh dấu các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn trên "Bản đồ nguy hiểm lũ lụt, sạt lở đất", v.v. 
tại những nơi hỏi đáp ghi ở dưới đây. Xin hãy tìm hiểu trước về khu vực bạn đang sống. 
 
Nơi hỏi đáp 

- Cơ quan hành chính thành phố Nishinomiya - Phòng hỗ trợ phòng chống thiên tai khu vực  0798-35-3092 
- Tìm kiếm các nơi tránh nạn trong thành phố Nishinomiya 
https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/bosaijoho/kateinotaisaku/sonae-hinan/shiteihinan.html 

- Bản đồ nguy hiểm lũ lụt, sạt lở đất 
http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/index.html 

 

Khi bão đến 
(1) Không ra ngoài khi có gió to hoặc mưa to. 
(2) Không lại gần nơi cột điện bị gãy hay dây điện rủ xuống. 
(3) Hãy cẩn trọng chú ý theo dõi thông tin thời tiết và nếu có thông tin sơ tán, hãy sơ tán đến nơi an toàn ngay lập tức. 

Sơ tán sớm, đặc biệt đối với người già, người có bệnh tật và gia đình có trẻ nhỏ. 
Thông tin về lượng mưa ở Thành phố Nishinomiya    http://nishinomiya.tenki.ne.jp 
 
Tại tỉnh Hyogo, bao gồm cả thành phố Nishinomiya đang vận hành "Mạng lưới phòng chống thiên tai Hyogo (Mạng 
lưới khẩn cấp Hyogo)" gửi đi các thông tin như thông tin thời tiết, thông tin động đất và thông tin tránh nạn, v.v. cho 
người nước ngoài cư trú trong tỉnh bằng hòm thư điện tử của điện thoại di động. Xin vui lòng truy cập địa chỉ dưới đây 
từ điện thoại di động và đăng ký từ thành phố hoặc thị trấn, v.v. nơi bạn đang sống. (Không mất phí đăng ký). 
Mạng lưới phòng chống thiên tai Hyogo   http://bosai.net/ 
 
Thành phố Nishinomiya sẽ thiết lập số điện thoại 0798-35-3456 (Trụ sở chính đối phó thiên tai, thảm họa) như là điện 
thoại chuyên dụng khi có thiên tai, thảm họa để tiếp nhận thông tin và hỏi đáp từ người dân trong trường hợp xảy ra 
thiên tai, thảm họa. 
Thông báo khi thiên tai, thảm họa và nơi hỏi đáp 
Trụ sở chính đối phó thiên tai, thảm họa thành phố Nishinomiya   0798-35-3456 (chỉ dùng khi thiên tai, thảm họa) 
 

https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/bosaijoho/kateinotaisaku/sonae-hinan/shiteihinan.html
http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/index.html
http://bosai.net/
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Chứng nhận thiệt hại do thiên tai, thảm họa (Risai Shomei) 
Khi bị thiệt hại do bão gió, lũ lụt và đủ điều kiện nhận các loại chế độ hỗ trợ như giảm thuế và phí bảo hiểm, bạn sẽ 
cần có "Giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai, thảm họa". Xin hãy chụp một bức ảnh cho thấy tình trạng thiệt hại. 
 
Nơi hỏi đáp 
Bộ phận phụ trách tiếp nhận chứng nhận thiệt hại do thiên tai, thảm họa thành phố Nishinomiya  0798-35-3282 
 
 
* Chú ý   Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 
 
 


