O que fazer caso o Japão for atingido por um míssil
Após ser lançado, o míssil pode levar menos de 10 minutos para atingir o Japão.
Caso um míssil estiver prestes a atingir o Japão, o sistema de alerta ¨J-ALERT¨ será acionado e
serão feitos anúncios com sirene e mensagens através dos alto-falantes das cidades. Além de
informações de emergência através de vários dispositivos tais como, rádio de desastres naturais, emails, e outros.

O que fazer depois do anúncio de alerta
1. Evacuação rápida (procurar um abrigo imediatamente)
2. Enquanto isso, colete as informações precisas rapidamente
Siga as instruções e mantenha a calma

【J-ALERT Messagem Exemplo】*O anúncio é somente em japonês
直（ただ）ちに避難（ひなん）。直ちに避難。直ちに建物（たてもの）の中（なか）、又は地下（ちか）に避
難して下さい。ミサイルが落下（らっか）する可能性（かのうせい）があります。直ちに避難して下い。

Tadachi ni hinan. Tadachi ni tatemo no naka, mata wa chika ni hinan shite kudasai. Tadachi ni
hinan!
Se abrigue imediatamente. Se abrigue em um prédio próximo ou em um local subterrâneo.
Há possibilidade de um míssil atingir o Japão. Se abrigue imediatamente!
Ao ouvir o alerta, mantenha a calma para agir imediatamente
Caso estiver fora de
casa

Caso não tiver nenhum
prédio para se proteger

Caso estiver dentro de
casa

Caso um míssil
caia nas
imediações

e Procure se abrigar dentro de edifícios ou em locais subterrâneos
Se possível, se abrigue em edifícios resistentes ou estações
de metrô e outros).

Deite-se no chão, protegendo o rosto e a cabeça ou
esconda-se atrás de algo que possa te proteger

Se afaste de janelas ou vá para um cômodo que não tenha
janelas

1.Se estiver ao ar livre: Coloque um lencinho para proteger as narinas
e a boca. Afaste-se do local rapidamente e se abrigue no interior de um
local com alta vedação ou para o lado que o vento sopra.
2.Se estiver em um local coberto: Desligue o exaustor e feche todas as
janelas, procurando vedar os cômodos.

Ps: Tenha sempre um lencinho de pano no bolso ou na bolsa.

