
                                                                         10 de junho de 2019 

 

 

 

 

 

 

O treinamento será realizado em cada bairro da cidade de Fukui. Vamos participar 

com toda a família!! Quando tocar a sirene às 8 horas da manhã, comecem o treino 

de evacuação.  

DATA: 23 de junho (domingo)  

HORA: à partir das 8 horas 

LOCAL: Escola primária de cada bairro, etc. 

PROGRAMA: Treinamento de evacuação, combate ao incêndio (quando o fogo  

estiver ainda no início), primeiros socorros, etc. 

 INFORMAÇÕES: Departamento de Resgate de Emergência Tel: 20-3998 

Vamos participar do treinamento para emergência 

em caso de catástrofes!! 



Programação : 

○1  A sirene vai tocar às 8 horas da manhã. 

 

○2  Vamos nos locomover para protegermos do terremoto. 

 

○3  Pegar o kit de emergência e refugiar-se nos locais de refúgio (parques, etc., 

indicados pela Associação de Moradores do Bairro). 

 

○4  O presidente da Associação de Moradores do Bairro fará a chamada e 

conferir a lista dos moradores. 



 

○5  Refugiar-se (nas escolas, etc.) juntamente com os moradores do bairro. 

 

○6  Será feito o treinamento de assitência, resgate de emergência, combate ao 

incêndio (quando o fogo estiver ainda no início). 

 

◆ Para as mulheres!! Vamos participar do treinamento!! 

No caso de um desastre natural, vamos pensar nas necessidades prioritárias 

das mulheres! Portanto, participem do treinamento para que essas 

perspectivas possam ser mais incorporadas na prevenção de desastres 

naturais. 



Vamos relatar o nível dos riscos em 5 etapas. 

NÍVEL DE ALERTA MEDIDAS A TOMAR 

NO ATO DA 

EVACUAÇÃO 

INFORMAÇÕES DE 

EVACUAÇÃO 

NÍVEL 5  

 Proteger a vida em 

primeiro lugar 

Já ocorreu o desastre. 

Proteja sua vida em 

primeiro lugar. 

Informação de 

ocorrência do desastre 

NÍVEL 4  

Evacuação geral 

Vamos nos evacuar para 

o local de refúgio 

prontamente.Caso tenha 

dificuldades para ir até o 

local de refúgio, 

abrigue-se em local 

seguro, ou que fique a 

salvo dentro de casa. 

避難勧告 Hinan kankoku 

Conselho para refugiar 

 

避難指示 Hinan shiji 

Ordem para refugiar 

緊急 Kinkyu 

Emergência 

NÍVEL 3 

Evacuação de pessoas 

idosas 

Pessoas que necessitam 

de tempo para se 

refugiar (idosos) e seus 

familiares podem 

Preparar para evacuar – 

pessoas idosas 

comecem a evacuar. 



começar a evacuação.   

NÍVEL 2 

 

Para se preparar para 

evacuar, veja o mapa de 

perigo e confira o 

caminho até o local de 

refúgio. 

Aviso de inundação 

Aviso de chuva forte 

NÍVEL 1 Vamos nos preocupar 

com as catátrofes 

Possibilidade de “grau 

de perigo” do alarme 

 

Vamos melhorar nossa vida diária com a prevenção contra desastres 

naturais!! 

Deixe os mantimentos armazenados!! 



 

 

VAMOS NOS PREVENIR CONTRA CATÁSTROFES!! 

FIQUE ALERTA ÀS INFORMAÇÕES!! 

PARTICIPE DO TREINAMENTO CONTRA CATÁSTROFES!! 

Não deixe acabar 

o estoque 

Consumir no 

dia-a-dia 

Comidas e 

necessidades 

diárias, compre 

sempre a mais 

Procure manter os 

mantimentos armazenados 

sempre em grande quantidade 


