
自 Se lá fora acontecer algum desastre natural, 

o que fazer… 

～não se desespere 、aja com cautela～ 
 

 

No local de trabalho ou na escola・fora de casa、se algum desastre de 

grande proporção acontecer、 e se os meios de transporte pararem、 com 

certeza haverá muita dificuldade para se voltar para casa。 Porém、se 

todos voltarem para suas casas ao mesmo tempo a pé、poderá haver o perigo 

de incêndio em alguns locais no caminho ou queda de grandes objetos de 

lugares altos。E consequentemente、haverá obstrução de ruas para passagem 

de ambulâncias para os casos graves。 

infSetor de emergência      ☎366－7309 

 

■ Em caso de grandes desastres「não agir em desespero」！ 

① Em primeiro lugar、proteja-se  ② Depois, cheque se o local onde 

se encontra é seguro (local de trabalho por exemplo)  ③ Tente entrar  

em contato com a família   ④ Procure saber sobre os meios de transporte 

disponíveis 

 

■ No dia 01 e dia 15 de todo mes é permitido fazer uma ligação para o 

setor de Prestação de serviços para se ter uma noção de como agir em 

caso de desastres naturais！ 

＜Prestação de Serviços em caso de desastres da natureza –ligue171＞ 

  Quando ocorrer um terremoto de grandes proporções、ao discar para

「171」、será possível fazer uma gravação sobre as notícias do momento。

Com o número do telefone será possível se comunicar com qualquer local 

do país（do telefone público・telefone fixo・celular・PHS・ou smart fone）。 

＜Prestação de serviços＞ 

   No caso de desastres da natureza、pela internet do celular、é possível 

conectar os dados pessoais e informar sua situação atual。E isso é 

através do número do telefone、 transmitindo para os números cadastrados

（celular・PHS・smart fone）。 

 

■ É importante estar sempre alerta！ 

①  Ter sempre em mãos ou por perto um radio e um mapa local ② Deixar 

no local de trabalho um calçado confortável, uma lanterna de mão, luvas 

de proteção e um pouco de água engarrafada e alimentos enlatados ou 

instantâneos ③ Conversar com os familiares sobre o que fazer nessas 

horas, onde se encontrar ou onde se refugiar para não entrar em pânico

④ Checar os locais necessários como, lojas de conveniência, postos 



de gasolina, e lojas de utilidades ※ Incluindo a província de Chiba 

e as outros 9 locais、 possuem ligações com as lojas de conveniência, 

postos de gasolina e redes de restaurantes para que prestem serviços 

aos necessitados quanto à localização de suas casas。No caminho poderão 

utilizar da água potável, toaletes e outros serviços desses locais

（9 locais＝Chiba・Tokyo・Kanagawa・Saitama・cidade de Chiba・Yokohama・

Kawasaki・Sagamihara・cidade de Saitama）。Nos locais haverá o selo 

para reconhecimento 

 

 
Nas lojas de conveniência e redes de restaurantes    Postos de gasolina patrocinados pela 

província de Chiba 

               
 

2014.9.16 ポ 自宅の外で大規模災害に遭遇したら・・・ 

 

 

Inscrições de prestação de serviços 

voluntários para a Associação Cultural 

Internacional de Matsudo！！ 
 

 

Data 25 de outubro（sab） das 9：30～15：00  LocalShimin kaikan   

Serviços recepção・informação dos locais 

Insc   Até 22 de setembro（seg）、ligando para MIEA   （366-7310） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.9.16 ポ 松戸市国際文化祭運営ボランティアを募集！！ 
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