
Hỏi đáp về việc “Sơ tán như thế nào”
    Theo như giả định trong trường hợp lũ lụt nghiêm trọng, hầu như tất cả các khu vực của thị trấn sẽ bị ngập. Hãy thực hiện hành 
động sơ tán phù hợp tùy theo tình huống để bảo vệ chính mình.

Bạn đã biết nơi lánh nạn và tuyến đường sơ tán chưa?

Thị trấn Kumiyama Đoạn trích

Phiên bản
đa ngôn ngữ

Tiếng Việt

Chúng ta chỉ thực hiện việc sơ tán sau khi có thông báo về sơ tán được phát đi phải không?
Không. Dựa vào tình hình xung quanh và các thông tin như thông tin dự báo khí tượng thủy 
văn, nếu bạn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm thì đừng chờ đợi đến khi chính quyền phát 
lệnh sơ tán hay thiết lập nơi lánh nạn mà hãy chủ động đến nơi an toàn quanh đó để lánh nạn.

Sơ tán có nghĩa là đi đến nơi lánh nạn phải không?
Việc đi đến nơi lánh nạn chỉ là một trong những cách thức sơ tán. 
Nếu ở nhà mà vẫn an toàn thì hãy ở nhà và lên tầng hai hoặc tầng 
cao hơn để lánh nạn. Ngoài ra, nhà của người thân họ hàng, người 
quen và nơi làm việc cũng là những lựa chọn để lánh nạn.

Nơi lánh nạn là gì?
Là nơi để tránh khỏi những nguy hiểm mà 
nếu ở nhà thì có thể gặp phải. Có những nơi 
lánh nạn là nơi để bạn tạm thời lánh nạn cho 
đến khi mối nguy hiểm của thảm họa thiên 
tai như lũ lụt qua đi, hay là nơi để bạn có thể 
sống trong một khoảng thời gian nhất định 
khi ngôi nhà của bạn bị sập do động đất.

Nơi lánh nạn là những địa điểm nhất định 
do từng địa phương quy định phải không?
Không. Tùy theo tình hình diễn biến của 
thiên tai mà sẽ di dời đến nơi lánh nạn bạn 
cho là an toàn nhất trong số những nơi lánh 
nạn đã được thiết lập.

Khi nào nơi lánh nạn được thiết lập?
Thiết lập nơi lánh nạn khi thị trấn phát đi các lệnh chuẩn 
bị sơ tán, bắt đầu sơ tán người cao tuổi hay cảnh báo 
sơ tán (tham khảo trang bìa cuối) hoặc khi có động đất 
lớn xảy ra. Ngoài ra, sẽ thiết lập các điểm lánh nạn tự 
chủ khi bão đang tiến đến gần.

Sơ tán đến nơi lánh nạn trong khu vực bị ngập nước theo bản đồ cảnh báo nguy hiểm không?
Trong trường hợp ngập lụt nghiêm trong, toàn bộ thị trấn đều nằm trong khu vực bị ngập. Hãy nhanh chóng sơ 
tán đến địa phương khác nếu có thể. Tuy nhiên, nếu không kịp sơ tán đến địa phương khác thì cần phải sơ tán 
lên tầng cao của nơi đang lánh nạn hoặc đến một tòa nhà cao tầng gần đó. Ngoài ra, các nơi lánh nạn trong khu 
vực bị ngập lụt vẫn có thể sử dụng được trong trường hợp động đất.

Tên Địa chỉ Số điện thoại
Trường tiểu học Mimaki 19 Sone Ojima 075-631-2275
Trường cấp hai Kumiyama 7 Takagawara Bonoike 075-631-7207
Văn phòng hành chính thị trấn 
Kumiyama 38 Misuno Shimata 075-631-6111

0774-45-0001
Trường tiểu học Sayama 56 Uchiyashiki Sako 0774-43-1717
Trường trung cấp Kumiyama Kitahata Hayashi 0774-43-9611
Trường tiểu học Tozumi 12 Tozumi Sako 0774-43-8645
Bãi đậu xe trường đua ngựa 
Kyoto

32 Watashibajima-cho, Yoshijima,
Fushimi-ku, Kyoto 075-631-3131

▲Nơi lánh nạn được chỉ định bởi thị trấn Kumiyama

    Để bảo vệ tính mạng khỏi các thảm họa thiên tai như bão 
lụt và động đất lớn, cần nhanh chóng ứng phó và "sơ tán" 
đến nơi an toàn hơn.
    Chúng ta hãy thường xuyên tìm hiểu trước về những vị trí 
nguy hiểm khi xảy ra thảm họa cũng như các điểm lánh nạn 
và tuyến đường sơ tán. Hãy tìm hiểu trước cả ở những nơi 
bạn thường xuyên qua lại như cơ quan, trường học và chuẩn 
bị sẵn cho hoạt động sơ tán.

LŨ LỤT , ĐỘNG ĐẤT
Bản   đồ cảnh   báo nguy hiểm
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Chú thích

Độ sâu ước tính khi bị ngập (theo bậc)

Khu vực từ
3,0 ~ dưới 5,0m Sở cứu hỏa

Khu vực từ
0,5 ~ dưới 3m Đồn cảnh sát

Khu vực dưới 0,5m

Ranh giới thành phố

Trạm
quan trắc
mực nước
Đường ngầm
(Đường ngầm dưới lòng đất)

Khu vực từ 5,0m trở lên Nơi lánh nạn

Mức độ toàn bộ 2 tầng đều bị ngập nước

Mức độ mà tầng 2 cũng bị ngập nước?
5,0m

Mức độ ngập của tầng 1 tính từ sàn
3,0m

Mức độ ngập dưới sàn 0,5m

Mức độ của ngập lụt

(1)  Đây là sơ đồ khu vực ngập lụt dự báo liên 
quan đến sông Kizu được tạo bởi Văn phòng 
quản lý sông Yodo của Cục phát triển vùng 
Kinki thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao 
thông và Du lịch dựa trên các quy định của 
Luật phòng chống lũ lụt.

       (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và 
Du lịch phát hành tháng 6 năm 2017)

(2)  Vùng ngập lụt này và độ sâu của nước được 
mô phỏng dựa theo tình hình điều tiết của 
dòng sông và đập tại thời điểm sơ đồ này 
được tạo. Ngoài ra, lượng mưa được giả định 
là lượng mưa lớn nhất có thể xảy ra (358 
mm/12 giờ).
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Trường 
cấp hai 
Kumiyama

Trường trung cấp Kumiyama

Trường tiểu học Sayama

Trường tiểu học TozumiVăn phòng hành
chính thị

trấn Kumiyama Đường Ujiyodo thuộc Đường 

đường chính của địa phương

Hình ảnh khi bị ngập nước
Crosspeer Kumiyama

Hình ảnh khi bị ngập nước
Trường Tiểu Học Sayama

Hình ảnh khi bị ngập nước
Văn Phòng Hành
Chính Thị Trấn Kumiyama

※ “Hội cư dân khu vực” là điểm lánh nạn nói chung nên hãy chọn nơi lánh 
nạn gần nhất tùy theo tình hình diễn biến thiên tai.

Danh sách nơi lánh nạn
Tên Tên hội cư dân khu vực

Trường tiểu học
 Mimaki Nakajima, Nishi-imoarai, Higashi-imoarai, Ojima, Mori

Trường cấp hai 
Kumiyama

Kitakawazura, Fujiwada, Kinkyo Palace, Bonoike,
 Nomura, Murahigashi

Văn phòng hành chính
thị trấn Kumiyama

Shimata, Tai, Arami, Shimotsuya, 
Shimotsuya Sun Heights

Trường tiểu học
Sayama

Sayama, Shinkaichi, Shoyodai, Sun Town Sayama,
 Sayama Sun Heights, Sako, 
Shimotsuya Housing Complex, Ichida, Suzuma

Trường trung cấp
Kumiyama

Seibu Nishibayashi, Hayashi (Nishibayashi), 
khu dân cư Kumiyama, Khu dân cư Higashisayama,
 Saguri

Trường tiểu học
Tozumi

Momiike, Kiyomizu, Hayashi (Higashibayashi), 
Misawa Hayashi, 1-2 chome Sakae, 3-4 chome Sakae,
 Chung cư Heights Nishi Uji

Bãi đậu xe
trường đua ngựa Kyoto Ohashiberi, Riva Yodo

Khi thiên tai xảy ra, hãy cập nhật thông tin từ đài truyền hình kỹ thuật số mặt đất NHK (truyền phát dữ liệu), FM Uji (88,8 MHz), trang chủ của thị trấn

　

    Trong trường hợp ngập lụt nghiêm trọng, 
thị trấn Kumiyama được dự đoán sẽ bị ngập 
gần như toàn bộ. Hãy lưu ý nhanh chóng sơ tán 
về hướng thành phố Kyoto và thành phố Uji.
    Nếu không may sơ tán chậm trễ, hãy lánh 
nạn đến một nơi an toàn hơn như tầng cao 
của khu trường học hay một tòa nhà cao 
tầng gần đó.

    Các tuyến đường có thu phí như 
đường Keihan số 2 có thể bị hạn 

chế lưu thông tùy theo 
thông tin thời tiết.

Sơ tán
sớm

Khu vực dự đoán bị ngập lụt của thị trấn Kumiyama
(Trường hợp nước sông Kizu dâng quá cao gây ngập lụt)

Hướn
g đi t

hành
 phố

 Kyo
to

Hướng đi thành phố Uji



Cập nhật thông
tin và sơ tán
□Bật đài
□�Xác nhận thông tin của chính 

quyền địa phương và tổ chức 
phòng chống thiên tai chủ động 

□Cố gắng hạn chế sử dụng điện thoại
...  Xác nhận an toàn qua 

đường dây tin nhắn 171
□�Nếu nhà có nguy cơ sập, 

lập tức sơ tán

Sơ tán khi có lũ lụt
     Trường hợp sơ tán khi có lũ lụt, hãy lưu ý đặc biệt đến bước 
chân của bạn.
     Ngoài ra, hãy luôn để mắt đến trẻ em và người già và nắm 
tay họ để dắt đi.

Hãy gọi hàng xóm xung quanh và 
cùng nhau sơ tán theo nhóm
Khi sơ tán hãy chọn một con đường cao và tránh các con đường dọc 
theo bờ sông. Hãy mang theo gậy dò đường để không bị rơi xuống 
mương hoặc đường ống dẫn nước.

Hãy chú ý đến các thông tin về thiên tai.
○ Khi có dự báo xảy ra thảm họa thiên tai dữ dội, từ 

văn phòng hành chính thị trấn sẽ phát loa kêu gọi sơ 
tán thông qua đài phát thanh phòng chống thiên tai.

○ Ngoài tuyên truyền thông tin sơ tán qua email thông báo khẩn cấp 
và email thông tin phòng chống thiên tai và phòng chống tội phạm 
của phủ Kyoto, chính quyền thị trấn cũng thông tin rộng khắp 
trên nhiều phương tiện truyền thông như wesite của thị trấn, đài 
truyền hình kỹ thuật số mặt đất NHK và FM Uji, xe thông báo lưu 
động, v.v. nên hãy chủ động nắm bắt thông tin qua nhiều phương 
tiện khác nhau.

Đừng mang theo quá nhiều đồ đạc
Hãy nhanh chóng sơ tán
○ Hãy sơ tán trước khi nước lũ tràn vào. Vào ban đêm, 

tốc độ đi bộ trong mưa là 1,5km đến 2km trong 1 
giờ nhưng khi đi cùng người già và trẻ em sẽ cần 
nhiều thời gian hơn.

○ Khi khó có thể sơ tán đến nơi lánh nạn đã được chỉ định thì hãy sơ 
tán đến một tòa nhà cao tầng gần đó.

Phân loại thông tin sơ tán

・ Đối với người đặc biệt cần nhiều thời 
gian để sơ tán như những người cần 
trợ giúp khi sơ tán, thì hãy bắt đầu 
sơ tán đến nơi lánh nạn gần nhất.
・ Những người khác hãy bắt đầu việc 

chuẩn bị sơ tán gồm liên lạc với các 
thành viên trong gia đình, chuẩn bị đồ 
dùng cần thiết mang theo khi khẩn cấp, 
v.v…

Chuẩn bị sơ tán /
Bắt đầu sơ tán người cao tuổi

Những hành động yêu cầu người dân thực hiện ・ Đối với người đang sơ tán 
khi ban bố lệnh như cảnh 
báo sơ tán, hãy lập tức hoàn 
tất các hoạt động sơ tán. 
・ Đối với cư dân chưa đi sơ 

tán, hãy lập tức tiến hành sơ 
tán, nếu không đủ thời gian 
hãy bắt đầu những hành 
động tối thiểu để bảo vệ 
mạng sống.

Lệnh sơ tán (khẩn cấp)
Những hành động

yêu cầu người dân thực hiện

Đối với người có 
thể  sơ  tán  b ình 
thường, hãy kiểm 
tra sự an toàn xung 
quanh và bắt đầu 
di chuyển đến nơi 
lánh nạn.

Những hành động yêu cầu 
người dân thực hiện

Cảnh báo
sơ tán

Các bước hành động khi xảy ra động đất
(Để bảo vệ bản thân khi có động đất)

Kiểm tra tình
hình xung quanh
□�Xác nhận sự

an toàn của
hàng xóm

●�Hô to thông báo
●Dùng bình chữa cháy
●�Nhiều người cùng truyền 

tay nhau các xô nước để 
bước đầu dập lửa

Nếu có lửa bốc lên

Cho đến khi 
có cứu trợ đến
□�Nhu yếu phẩm hàng 

ngày được cung cấp 
từ các kho dự trữ

□�Không vào những 
ngôi nhà bị hư hỏng

1~2phút

3phút

5~10phút

Khoảng~ 3ngày

Ngay trước
khi trận động 

đất xảy ra

Đảm bảo an toàn
□�Trước tiên cần bình tĩnh 

để bảo vệ chính mình
… Chui xuống dưới gầm bàn, 

chú ý đến đồ vật rơi, đổ

□Nhanh chóng khống chế đám cháy
…Tắt bếp, khóa van bình ga

□Đảm bảo đường thoát
…Mở cửa ra vào và cửa sổ

10phút~
vài giờ

Hợp tác chữa 
cháy, cứu hộ
□�Chủ động thực hiện 

các hoạt động chữa 
cháy, cứu hộ đơn giản

Danh sách đồ dùng mang theo khi khẩn cấp

Trong sinh hoạt tại nơi lánh nạn
□�Hành động theo Đội phòng chống 

thiên tai tự nguyện
□�Tuân thủ các quy định 

của cuộc sống tập thể
□Luôn giúp đỡ lẫn nhau

Cuộc 
sống tại 
nơi lánh 

nạn

 Thực phẩm và nước uống khi khẩn cấp
Thức ăn đủ dùng cho mỗi người trong 3 ngày, nước 
uống mỗi người 3 lít 1 ngày 

 Chăn

 Đồ dùng sinh hoạt
Khăn bông, khăn giấy, túi nilong, 
dao kéo, v.v..

Những thứ cần thiết khácCần chuẩn bị tùy theo cấu trúc gia đình
 Bộ sơ cứu
Đừng quên mang theo thuốc nếu có người đang 
bị ốm bệnh.

 Đồ dùng cho trẻ sơ sinh
Tã, sữa, bình sữa, v.v…

 Người cao tuổi và người bị bệnh
Thuốc thường dùng và các sản phẩm hỗ trợ

Luôn đặt sẵn ở nơi có thể lấy ra bất kỳ lúc nào.
Ví dụ dưới đây nêu ra các vật dụng hữu ích khi sơ tán. 
Cả gia đình hãy cùng nhau trao đổi, xác định những vật dụng cần thiết.

Là những vật dụng cần thiết khi sơ tán
 Bản đồ cảnh báo nguy hiểm
Mô tả nhiều thông tin

 Tài sản có giá trị
     (tiền mặt, sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm, v.v... )

Quyết định trước nơi cất giữ để có thể lấy 
ra nhanh chóng lúc khẩn cấp.

 Găng tay lao động  Gậy Mũ bảo hiểm, v.v…
Cần thiết để bảo vệ đầu.

 Quần áo và đồ lót
Không thể biết được cần sơ tán bao nhiêu ngày.
Hãy chuẩn bị sẵn những đồ dùng tối thiểu.

 Giầy dép
Tránh đi ủng khi ngập lụt.
Hãy đi giầy có đế dày.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng túi đựng đồ mang theo khi khẩn cấp phòng khi thiên tai xảy ra.
 Đèn pin và pin khô dự phòng
Không thể biết được khi nào thiên tai xảy ra.
Đừng quên chuẩn bị pin dự phòng.

 Đài radio cầm tay
Cần thiết để nắm rõ tình hình hiện tại của 
bản thân và các thông tin thiên tai.

 Dây thừng
Có thể sử dụng được để thoát hiểm khẩn 
cấp, cứu hộ, và nhiều mục đích khác.

 Nến
Diêm
Bật lửa

Đơn vị phát hành : Văn phòng hành chính thị trấn Kumiyama - Phòng hành chính tổng hợp  38 Misuno, Shimata, Kumiyama 613-8585
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Khi xảy ra 
động đất

Kiểm tra sự an toàn 
của các thành viên 
trong gia đình và 
chuẩn bị sơ tán
□�Kiểm tra nguồn lửa / 

Chữa cháy bước đầu
□�Kiểm tra sự an toàn của các 

thành viên trong gia đình
□�Đi giày




