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＜2＞Trong trường hợp khẩn cấp
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Hệ thống y tế khẩn cấp của thành phố Okazaki

Cấp cứu ban đầu (Bệnh nhẹ)

Trường hợp bác sỹ thường xuyên thăm khám không xử lý được.

Cấp cứu tuyến đầu.

Điều trị những bệnh nhân bị thương tương đối nhẹ vào ngày nghỉ và ban đêm.

※Nếu phát sinh cảnh báo đặc biệt hoặc cảnh báo thì cũng có trường hợp nghỉ khám.

Phòng khám bệnh đột ngột vào ban đêm của hiệp hội y tế TP Okazaki

� 52-1906 (Có thể gọi từ 19 giờ)

Điều trị trường hợp bị thương hoặc bị bệnh đột ngột trong đêm.

【Khoa trị liệu】Nội khoa・Ngoại khoa・Khoa nhi

【Giờ tiếp nhận】Hàng ngày 19:30 ~ 22:30

【Địa chỉ】Okazaki-shi Tatsuminishi 1 chōme 9-1 (Tầng 1, Trung tâm sức khỏe cộng 

đồng hiệp hội y tế).

Cơ quan cấp cứu y tế thường trực ngày nghỉ 

Điều trị trường hợp bị thương hoặc bị bệnh đột ngột vào chủ nhật・ngày lễ・tết (12/31

~ 1/3)

【Khoa trị liệu】Nội khoa và khoa nhi・Ngoại khoa・Khoa da liễu・Khoa tai mũi họng・

Khoa mắt・Khoa phụ sản.

【Giờ tiếp nhận】9:00 ~ 12:00、14:00 ~ 18:00

Trung tâm nha khoa tổng hợp ☎ 21-8000

Điều trị trường hợp gặp rắc rối đột ngột trong khoang miệng vào ngày nghỉ, ban đêm.

【Khoa trị liệu】Nha khoa

【Giờ tiếp nhận】Thứ 2 ~ thứ 7 từ 19:30 ~ 22:30

Đầu tiên là bác sỹ thường xuyên thăm khám.

Là bác sỹ mà luôn tiếp nhận bạn những khi cảm thấy cơ thể không tốt, sức khoẻ xấu, xử lý 

bệnh mãn tính .v.v
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Ngày nghỉ 9:00 ~ 11:30 và 13:00 ~ 15:30

【Địa chỉ】Okazaki-shi Nakamachi 4-chōme 6 banchi 2 

Cấp cứu tuyến 2 (Bệnh hơi nặng ~ Bệnh nặng)

Cấp cứu tuyến 2 2(Hệ thống trực  *1)

Điều trị bệnh nhân bệnh hơi nặng đến bệnh nhân nặng phải nhập viện hoặc phẫu 

thuật.

Trung tâm y tế Okazaki đại học y Fujita � 64-8800

【Địa chỉ】Okazaki-shi Harisaki-chō Aza Gotanda 1 banchi 

【H P】https://okazaki.fujita-hu.ac.jp/

Trung tâm Medical  Đại học y Aichi � 66-2811

【Địa chỉ】 Nikkichō kawagoe 17 banchi 33 

【H P】https://www.aichi-med-u.ac.jp/medicalcenter/

Bệnh viện Minami Okazaki � 51-5434

【Địa chỉ】Okazaki-shi Hanehigashi-machi 1-1-3

【H P】http://okazakiminami-hp.jp/

Bệnh viện Uno � 24-2211

【Địa chỉ】Okazaki-shi Nakaokazaki-chō 1banchi 10 

【H P】http://www.uno.or.jp/

Cấp cứu tuyến 3 (Bệng nặng ~ nghiêm trọng)

Cấp cứu tuyến 3

Điều trị bệnh nhân bệnh nặng・nguy hiểm tới tính mạng.

Bệnh viện Okazakishimin *² � 21-8111

【Địa chỉ】Okazaki-shi Kōryūji-chō Azagoshoai 3 banchi 1 

【H P】http://www.okazakihospital.jp/

*¹ Ngày trực (hiển thị) hãy kiểm tra trên trang chủ của thành phố hoặc thông tin y tế 

khẩn cấp từ Shishodayori, (y tế khẩn cấp của Okazaki trên Twitter【Chính thức】). Hãy

gọi điện trước khi thăm khám.

*² Với bệnh viện ShiminOkazaki, trung tâm y tế Okazaki đại học y khoa Fujita, trường 

hợp thăm khám mà không mang giấy giới thiệu tới sẽ phải chịu phí nhất định (5,000
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yên + thuế) (Cả khi trở bằng xe cứu thương cũng chịu giống vậy).

Nơi tư vấn khi rắc rối

Cửa sổ tư vấn an toàn y tế thành phố Okazaki � 23-5089

Hướng dẫn cơ quan y tế trong thành phố cho trường hợp muốn tìm kiếm bác sỹ thăm 

khám thường xuyên v.v..

【Giờ tiếp nhận】Thứ 2 ~ thứ 6 8:30～12:00、13:00～17:00

※Trừ những ngày nghỉ tết.

Trang net thông tin y tế Aichi

Tìm kiếm thông tin cơ quan y tế trong tỉnh Aichi.

【H P】http://iryojoho.pref.aichi.jp/

Điện thoại tư vấn khẩn cấp trẻ nhỏ tỉnh Aichi � ＃8000 � 052-962-9900

Tư vấn qua điện thoại biện pháp đối phó lúc con nhỏ đột ngột bị thương hoặc bị ốm 

vào ban đêm.

【Giờ tiếp nhận】Hàng ngày   từ 19:00 ~ 8:00 giờ sáng hôm sau.

Trung tâm thông tin y tế khẩn cấp tỉnh Aichi � 21-1133

Hướng dẫn cơ quan y tế có thể lập tức tiếp nhận tín hiệu.

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Sách hướng dẫn cấp cứu trẻ em

Đăng tải những cách xử lý các triệu chứng khác. Cung cấp tại góc thông 

tin chính quyền thành phố (tầng 1 tòa nhà phía tây tòa thị chính).

Twitter（Y tế khẩn cấp của Okazaki【Chính thức】）

Cập nhập mới vào mọi thời gian những thông tin lắp đặt AED, lời khuyên 

nhanh khi bị thương hoặc thông tin của cơ quan y tế khẩn cấp trong thành 

phố Okazaki.

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Động đất ～ Lúc như vậy làm thế nào?～

Nếu xảy ra thiên tai khi ở nhàco thiên tai khi ở nhà
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5 điểm sau đây là tiêu chuẩn phán quyết khi đi sơ tán.

① Ra thông tin đi sơ tán như chỉ thị đi lánh nạn.

② Nguy hiểm của sóng thần hoặc thảm hoạ sạt lở đến gần.

③ Có tính chất nguy hiểm của sụp đổ nhà, rò rỉ ga hoặc hoả hoạn.

④ Tuần hoàn cuộc sống bị dừng, hết đồ tích trữ không thể sinh sống được.

⑤ Bất an khi ở lại nhà.

【Việc ưu tiên trước nhất chính là sinh mệnh】

Sau động đất, sau khi rung chuyển giảm, đầu tiên hãy ra khỏi nhà, sau đó bình tĩnh 

quyết định phải đi lánh nạn ở đâu. Về nơi đi sơ tán v.v.. nên thường xuyên nói chuyện 

cùng với các thành viên trong gia đình.

Sơ tán khi nào, ở đâu ?

Sau khi xảy ra động đất hoặc ban bố cảnh báo, nhằm bảo vệ bản thân khỏi việc nhà 

sụp đổ, đi lánh nạn theo quy tắc「Bên ngoài nhà」.

Trường hợp nếu nhà không ở được thì hãy tới khu sơ tán chỉ định đã được kiểm tra là 

toà nhà an toàn. Nếu cuộc sống sơ tán kéo dài thì sẽ chuẩn bị cho nhà tạm thời khẩn cấp.

※Những người đang ở khu vực an toàn rồi thì không cần phải đi sơ tán nữa.

Nếu xảy ra thiên tai khi đang đi ra ngoài

Chỗ tạm tránh lân cận
Như bãi để xe, công 
viên. Khu an toàn gần 
mình.

Có bị nguy hiểm không ? Trường hợp không bị nguy hiểm

Ở nhà

Trường hợp nguy hiểm

・Ban đầu tắt lửa・Hoạt động cứu trợ cứu nguy・Kiểm tra an nguy

Di chuyển ban đầu

Phát sinh động đất

Nhà người thân, nhà người quen, khu sơ 
tán khẩn cấp chỉ định.

Nơi lánh nạn không chỉ có mỗi khu sơ tán khẩn cấp chỉ định. Mà cũng 

nên nghĩ tới cả việc đến nhà người thân・nhà người quen an toàn.

Nhà không bị sụp đổ, không có nguy hiểm của sạt lở và 
cháy thì việc chờ đợi tại nhà cũng là một hành động lựa 
chọn. Do đó hãy chuẩn bị đồ cho khi khẩn cấp chu đáo 
hàng ngày.

Phát sinh cháy lớn

Khu sơ tán rộng lớn

Chuōsōgōkōen・Higashikōen・

Okazakikōen・Minamikōen 4 địa điểm.
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Không trở về nhà. Tiêu chuẩn quyết định cho việc ở lại vào thời điểm đó theo 5

điểm sau đây.

①Khoảng cách 
trờ về nhà xa (trên
10km), đường 
chạy về nhà khó 
khăn. 

②Không tiếp 
nhận được nước 
và đồ ăn trong khi 
đang di chuyển.

③Mang giày khó
di chuyển.

④Không chuẩn bị 
đồ chống nước, 
chống lạnh.
(Trường hợp 
mưa・Tuyết)

⑤ Có bệnh mãn 
tính như bệnh tim, 
cao huyết áp...

【Dũng khí ở lại tại chỗ cũng rất quan trọng.】

Trường hợp trở về nhà, sự an toàn của đường trở về rất quan trọng, trong khi đang đi 

ngoài đường nếu có chấn động lớn thì phương tiện giao thông công cộng sẽ dừng hoạt 

động, xe ô tô gia đình cũng sẽ bị hạn chế vận hành nên việc trở về nhà sẽ gặp khó khăn.

Cách thức di chuyển, chỉ di chuyển bằng xe đạp. Nên nghĩ việc có khả năng gặp tai nạn 

do ngã xuống hoặc thảm hoạ lần hai, cho tới khi xác nhận được là an toàn thì việc 

tận dụng khả năng「ở lại địa điểm đó」rất quan trọng.

Thông tin liên quan tới động đất thềm lục địa biển nam.

Tại thềm lục địa biển nam, trong trường hợp có khả năng phát sinh động đất lên cao 

thì sẽ công bố「thông tin liên quan tới động đất tại thềm lục địa biển nam」.

※Không phát sinh hiện tượng bất ổn, không có công bố về thông tin, đột nhiên động 

đất thềm lục địa biển nam phát sinh cũng có.

Thông tin lâm thời về trận động đất thềm 

lục địa biển nam

Công bố thông tin đính kèm từ khóa dễ thấy lúc 

đối phó với thảm hoạ (「Đang điều tra」,「Cảnh 

báo động đất rất lớn」,「Chú ý động đất rất lớn」,

「Kết thúc điều tra」).

Thông tin giải thích liên quan trận động đất 

thềm lục địa biển nam

Trường hợp công bố sự thay đổi của tình trạng 

sau khi đã công bố kết quả điều tra hoặc công 

bố kết quả điều tra dựa theo buổi họp đều đặn 

của「cuộc họp xem xét đánh giá liên quan tới 

động đất dọc theo thềm lục địa biển nam」.

Khi có công bố thông tin lâm thời, hãy làm theo biện pháp đối phó 
thảm họa như dưới đây.
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Theo kết quả điều tra đã công bố vào tháng 5 năm heisei 26 của（Tiểu ban động đất hội đồng phòng chống thiên tai tỉnh 

Aichi）tỉnh Aichi, trường hợp động đất lớn tại thềm lục địa biển nam xảy ra thì theo mô hình giả định tối đa trên lý thuyết thì 

hầu hết trong khu vực thành phố có trấn động trên 5 độ trở lên. Thiệt hại về con người (Số người chết) lớn nhất khoảng 700

người, số tòa nhà bị phá huỷ hoàn toàn・bị cháy rụi là khoảng 16,000 tòa. Đó chỉ là con số trên giả định nhưng sau khi đã giả 

định thiệt hại như thế nếu có thể xảy ra thì từ việc chuẩn bị sẵn hàng ngày sẽ giảm tương đối được thiệt hại.

Công khai tại『Okazakishi wagamachi Guide』bản đồ nguy hiểm đã ghi

giả định thiệt hại (dự đoán trấn động ・Nguy cơ hóa lỏng).

https://www2.wagmap.jp/okazakicity/

《Luôn kiểm tra lại đồ chuẩn bị khi động đất 》

・Kiểm tra địa điểm・Đường đi sơ tán

・Kiểm tra cách thức xác nhận an nguy của gia 
đình.
・Kiểm tra sự cố định đồ đạc trong nhà.

・Kiểm tra đồ đem theo khi khẩn cấp v.v..

《Hành động phòng tránh thảm họa an toàn 

trong khả năng có thể 》

・Không để đồ đạc ở trên cao.

・Trong nhà ở cố gắng sinh hoạt ở nơi an toàn.

・Chuẩn bị đồ có thể đi lánh nạn ngay lập tức（như 

đồ đem theo khi khẩn cấp.）

・Cố gắng không lại gần nơi nguy hiểm v.v..

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Biết trước về động đất

Nếu xảy ra động đất lớn ở thềm lục địa biển nam thì độ rung chuyển của TP 

Okazaki khoảng bao nhiêu?

Xin cho biết giả thiết về thiệt hại của thành phố Okazaki.

Q

Q

《Tự chủ việc sơ tán theo từng tình trạng》

・Người cần giúp đỡ, người có khả năng không kịp sơ tán nếu đợi hết chấn động.

・Cư dân của khu vực không thể nhanh chóng sơ tán hết nếu đợi hết chấn động v.v.

A
Tại tỉnh Aichi, thực hiện dự báo thiệt haị do động đất từ 2 mô hình「Mô hình trận động đất lớn nhất trong 

quá khứ 」và「Mô hình giả định tối đa trên lý thuyết」. Theo dự báo này, lúc nào đó tại TP Okazaki sẽ có độ 

rung động lớn là 7 độ. Và, tại các thành phố thì「Động đất Tokai」「Động đất lớn thềm lục địa biển nam」độ 

rung lớn đã được dự đoán là có thể từ 6 độ trở lên. Tất cả khu vực trong thành phố đều được chỉ định là「Khu

vực tăng cường các biện pháp phòng chống động đất liên quan tới động đất Tokai」 và 「Khu vực thúc đẩy 

biện pháp phòng chống động đất thềm lục địa biển nam」.

 Trận động đất・sóng thần vẫn tái phát sinh tại thềm lục 
địa biểm nam, lấy giả thiết tham khảo từ 5 trận động đất 
đã xảy ra trong quá khứ, thì đây là “Trục” trong biện 

pháp thúc đẩy phòng trống động đất・sóng thần.

Từ luận điểm「Bảo vệ sinh mệnh」, đã suy tính tất cả 
khả năng, 1 nghìn năm 1 lần hoặc nhiều hơn nữa phát 
sinh tầng suất thấp, việc đã giả định về lớp lớn nhất của 

động đất・sóng thần .

Mô hình động đất lớn nhất trong quá khứ Mô hình giả định tối đa trên lý thuyết

A
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Bảng đánh dấu kiểm tra sức mạnh chịu được động đất của nhà ở.

（Đối tượng nhà làm bằng gỗ）※Trường hợp nhà không phải bằng gỗ xin hãy liên hệ với 

Jyukankyoseibika.

Jyukankyo seibika � 23-6709 FAX 23-7528

□ Thời gian xây dựng sau tháng 6 năm 1981 (Shōwa năm 56). 

□ Thuộc vùng chưa gặp động đất lớn trong quá khứ.

□ Không xây dựng thêm. Hoặc là làm thủ tục đăng ký việc xác nhận xây dựng và đã xây thêm.

□ Không có chỗ xuống cấp như trụ, nền và mái nhà. Hoặc đang tiến hành tu sửa chỗ đã xuống cấp.

□ Đánh giá tòa nhà theo cách tính gần với hình chữ nhật.

□ Một bức tường không có khoảng trống to hơn 4m.

□ Dưới tường ngoài của tầng 2 là tường trong hoặc tường ngoài của tầng 1. Hoặc nhà xây một tầng.

□ 4 hướng tường ngoài tầng 1, mặt nào cũng có tường.

□ Mái nhà làm từ vật liệu tương đối nặng như ngói nhưng tầng 1 có nhiều tường. Hoặc vật liệu làm 

mái nhà  tương đối nhẹ như gạch mỏng hoặc mái tôn, mái đồng.

□ Được xây cố định cơ bản bằng vật liệu bê tông cốt thép.

Tại thành phố có thực hiện hỗ trợ chuẩn đoán chấn động và sửa chữa sức chịu 

chấn động.

Jyukakyoseibika � 23-6709 FAX 23-7528

Miễn phí chuẩn đoán chấn động cho nhà bằng gỗ.

Với trường hợp nhà ở đã được xây theo phương pháp truyền thống hoặc xây theo 

phương pháp khung cơ bản thông thường bằng gỗ trước ngày 31 tháng 5 Showa năm 

56. Thì theo nhân viên chuẩn đoán chịu động đất (tỉnh Aichi đăng kí) có thể đăng kí 

chuẩn đoán miễn phí.

Tiền hỗ trợ thi công bổ sung gia cố chấn động nhà làm bằng gỗ.

Chuẩn đoán chấn động miễn phí của thành phố, trường hợp thi công gia cố dựa theo 

chuẩn đoán chấn động của trung tâm kiến trúc nhà ở tỉnh thực hiện thì có thể nhận hỗ 

trợ tối đa tới 100 man yên.

※Về quy chế hỗ trợ của phí sửa chữa sức chịu chấn động・ chuẩn đoán chấn động của 

nhà không phải bằng gỗ và chế độ hỗ trợ phí chuẩn bị giường phòng chống thiên tai, 

hầm trú ẩn động đất xin hãy liên hệ với Jyukakyoseibika.

Người có phần đánh dấu ít hơn 7 mục thì hãy nhanh chóng nhờ nhà chuyên môn về chuẩn 

đoán trấn động xem giúp. Người có phần đánh dấu nhiều hơn 8 mục cũng nên phòng, nhờ 

chuyên môn kiểm tra giúp.
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Mưa lớn ~ phải làm gì vào lúc đó?~

Lúc sơ tán Tham khảo quyển hướng dẫn đối phó với ngập lụt. Tòa thị chính・Chi nhánh cấp phát.

Khi nào thì sơ tán?

Mức cảnh báo
Mức cảnh báo 3

Người cao tuổi... đi lánh nạn

Mức cảnh báo 4
Tất cả mọi người đi lánh 

nạn
Phải 
đi sơ 
tán
khi
đạt 

mức 
cảnh 
báo

4！

Mức cảnh báo 5

Thông tin
sơ tán

Người cao tuổi đi sơ tán. Chỉ thị đi sơ tán. Đảm bảo an toàn 
khẩn cấp

Hành động 
cần làm

・Người cao tuôi, người khuyết 
tật, trẻ sơ sinh…người mà mất 
thời gian khi lánh nạn nên lánh 
nạn sớm

・Bắt đầu hành động sơ tán 
tới nơi an toàn.
・Khi mà tình trạng bên 
ngoài nguy hiểm tới tính 
mạng tốt nhất lánh nạn tại 
nơi an toàn trong nhà sẽ an 
toàn hơn.

・Đảm bảo an toàn 
ngay trước sự 
nguy hiểm của 
tính mạng！

Quy tắc  Sơ tán sớm Phải sơ tán khi đạt「mức cảnh báo 4」

Về giả định ngập nước.

Sách hướng dẫn đối phó nạn ngập lụt của thành phố Okazaki.
Tính đặc trưng nạn ngập lụt của các vùng trong thành phố, trường hợp có nạn 

ngập lụt xảy ra thì cùng hành động như thế nào đã được tổng hợp trong sách.
Sách hướng dẫn này có truyền tải 3 bản đồ là「Bản đồ nhận thức」「Bản đổ chỗ 

ngập sâu」「Bản đồ khi chạy nạn」.Có thể học về nạn ngập nước tận dụng trong 
từng sách. Sách được cung cấp tại góc thông tin chính quyền thành phố tòa thị 
chính (Tầng 1 tòa phía tây), ban phòng chống thiên tai (Tầng 2 tòa nhà phía 
đông), chi nhánh. Ngoài ra có thể xem tại trang chủ thành phố.

Về khu vực thảm họa sạt lở.
Sách hướng dẫn phòng chống thiên tai thành phố Okazaki.

Ở sách hướng dẫn đang xuất bản bởi thành phố Okazaki, có thể tập hợp được 
kiến thức của việc bắt đầu tình trạng liên quan đến động đất lớn thềm lục địa biển 
nam, phòng chống thảm hoạ và điểm nguy hiểm về thảm họa sạt lở・khi sơ tán 
hay nhận thức về việc giảm nhẹ thiên tai.

Đi sơ tán trước nguy cơ sạt lở và nước sông tràn lên cao.

Tích cực thu thập thông tin, nắm bắt lấy cơ hội đi sơ tán.

Ví dụ tới những chỗ như thế này・・・

◎Khu
Sơ tán

Tuỳ theo lượng mưa và loại thiên tai 
ngập nước và động đất, sẽ quyết định 
mở khu sơ tán. Không phải lúc nào 
cũng mở cửa tất cả các khu sơ tán.

◎Nhà người thân, 

bạn bè... không nhất 
thiết phải là trong 
thành phố, khu vực 
an toàn là trên hết.

Sau khi nghe chỉ thị sơ tán 
xong, sơ tán bằng đi bộ theo 
quy định.

Không đi vào đoạn 
đường thấp.

Không đi vào đường 
đã bị ngập nước.

Cung cấp tại góc thông tin chính quyền thành phố tòa thị chính (Tầng 1 tòa phía tây), ban phòng 
chống thiên tai (Tầng 2 tòa nhà phía đông), chi nhánh. Ngoài ra có thể xem tại trang chủ thành phố.
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Chế độ hỗ trợ người yêu cầu hỗ trợ di chuyển sơ tán khi thảm hoạ?
Ở thành phố Okazaki, vào lúc thảm họa quy mô lớn, người gặp khó khăn khi chạy 

nạn một mình (người yêu cầu hỗ trợ di chuyển sơ tán khi thảm họa), đang lập danh bạ  
gửi tiền đề đồng ý về việc công khai một phần thông tin cá nhân tới công dân khu vực. 
Trong khu vực sẽ sử dụng danh bạ này cho việc bảo vệ thông thường và lập cơ chế hỗ 
trợ khi phát sinh thảm họa. Thiết kế môi trường có thể yên tâm sinh sống tại khu vực đã 
sống quen.

Người đăng kí danh bạ sẽ được cấp phát「khóa treo theo dõi an toàn.」

Người yêu cầu hỗ trợ cần phải đăng ký. Chi tiết hãy liên hệ tới các phòng bên dưới.

Người đăng ký trong sổ gốc người yêu cầu hỗ trợ di 

chuyển sơ tán khi thảm họa

Nơi liên hệ
TEL FAX

① Người cao tuổi sống một mình trên 65 tuổi.

② Hộ chỉ có người già trên 65 tuổi.
Chōju ka 23-6147

23-6520
③ Người tại gia  được chứng nhận trên mức 3 theo yêu cầu 

chăm sóc điều dưỡng bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng.
Kaigohoken ka 23-6683

④ Người khuyết tật thể chất loại 1, người khuyết tật trí tuệ 

loại 1.
Shōgaifukushi ka 23-6113

25-7650
⑤ Người cần sự giúp đỡ cố định do khuyết tật thần kinh, 

người có bệnh nan y*.
Shōgaifukushi ka 23-6180

Người có sổ thương binh, liên hệ tất cả các chế độ. Chiikifukushi ka 23-6851 23-6515

Đối tượng là những người từ ① ~ ⑤ như trên. 

※Người có bệnh mãn tính chỉ định ở trẻ em hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc sức 

khoẻ Phòng tăng cường sức khoẻ (Điện thoại: 23-6069 FAX: 23-5071).

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Hãy nhớ chuẩn bị trước cho thảm họa!

Kiểm tra thông tin khẩn cấp khi thảm họa từ đây!

Phát danh bạ người đăng ký

Bảo vệ thông thường

Hỗ trợ khi thảm họa

Người hỗ trợ khu vực Thành phố Okazaki

Người yêu cầu hỗ trợ đi 

sơ tán khi thảm họa

Hỗ trợ lẫn nhau

Yêu cầu
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Nếu có nguy cơ thảm họa tự nhiên, hoặc khi thảm họa, đầu tiên hãy nắm bắt thông tin

từ bản tin trên tivi・radio. Khi mất điện thì Radio dùng pin và onsegu terebi của điện 

thoại cầm tay (loại có thể sạc pin) đều có ích. Vì cũng có thể sử dụng các mục như 

phân phối email khẩn cấp đã sử dụng cho điện thoại di động theo dưới đây. Chuẩn bị 

sẵn đồ sạc pin và pin dự phòng hàng ngày...Hãy trang bị đủ để bất kể tình trạng nào 

cũng có thể nắm bắt được thông tin.

Đồ đem theo khi khẩn cấp・Đồ tích lũy trong gia đình

Đồ dự trữ trong gia đình có đồ ăn và nước cho ít nhất là 3 ngày, nếu có thể nên dự trữ 

cho 7 ngày.

Gửi cùng lúc email thông tin khẩn cấp vào điện thoại cầm tay

※Không phải đăng kí trước, sử dụng phí tháng, miễn phí cùng với phí mạng 

NTT docomo「Email khu vực」

au・Soft bank「Email thông báo khẩn cấp」

Hiệu lệnh, xe thông cáo...

Email chống thiên tai khẩn cấp Okazaki「Bosai kun」

Yahoo! Thông tin phòng chống thiên tai

Email phòng chống 
thiên tai khẩn cấp

「Bosaikun」

Yahoo! Thông tin phòng chống thiên 
tai (Bản ứng dụng)

URL https://emg.yahoo.co.jp/iP
h

o
n

e

A
n

d
ro

id

Phát sóng thông tin phòng chống thiên tai tại trang chủ 

Tìm kiếm tại「Okazaki bōgai」

※Có thể nắm bắt được nhiều thông tin liên quan tới thảm họa như「Lượng mưa trong 

thành phố」hay「Mưc̣ nước sông」「Chấn động động đất 」「Nơi sơ tán」v.v..

http://okazaki-bousai-portal.transmod.jp/

Phát gián đoạn khẩn cấp trên radio phòng chống thiên tai「FM Okazaki」

FM Okazaki

76.3MHZ

CATV của Mix network.

Kênh Okazaki
Kênh 12 hoặc kênh 121

Thông tin động đất khẩn cấp.

Thông tin động đất khẩn cấp là khi đã 
suy đoán có động đất và động đất lớn từ 
5 độ trở lên, thông tin về các vùng thuộc 
đối tượng rung động mạnh (Độ rung trên 
4 độ). Nếu nghe thấy thông tin, kiểm tra 
tình trạng xung quanh, không nên vội 
vàng hãy bảo vệ an toàn của bản thân. 

Dịch vụ khác

Phát sóng thông tin thiên tai thông qua dịch vụ Fax, điện thoại và SNS chính

thức của thành phố (LINE, Twitter, Facebook).

Đăng kí xin xem nội dung trên trang chủ thành phố hoặc liên hệ tới Bosaika.

Bosaika: ☎ 23-6712 FAX 23-6618

https://okazaki-bousai-portal.transmod.jp/sonae/73
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Gợi ý hũy ích cho tích lũy.

Chú ý tới hạn tiêu dùng của đồ ăn dự trữ. Năm 1 lần, vừa kiểm tra vào những ngày 
chống thảm họa, lượng thực phẩm thường ngày dự bị nhiều một chút, khuyến khích sau 
khi sử dụng thứ tự đồ cũ thì lại mua bổ sung vào「kiểu chạy kho」. Thiếu rau thì bổ sung 
bằng loại nước trái cây, cũng hãy chuẩn bị sẵn đồ mình thích để làm dịu đi sự bất an và 
căng thẳng.

Đồ dự trữ trong gia đình có đồ ăn và nước cho Đồ dự trữ trong gia đình có đồ ăn 

và nước cho ít nhất là 3 ngày, nếu có thể nên dự trữ cho 7 ngày.

Chú ýĐĐối với người tự lánh nạn vì không được hỗ trợ do hạn chế đồ sinh hoạt・Đồ 

ăn・Nước uống nên việc tự chuẩn bị là rất cần thiết.

Tổng đài lời nhắn「171」 dùng khi thiên tai Bạn có quên không?

Khi mà phát sinh thiên tai lớn sẽ khó có thể kết nối được điện thoại,「tổng đài lời nhắn 

cho thiên tai」sẽ được thiết lập. Đó là dịch vụ điện thoại đặc biệt hữu ích của「Bản tin

nhắn giọng nói」 nhằm xác định thông tin an nguy. Có thể ghi âm ・Phát lại lời nhắn của 

người trong vùng thiệt hại hoặc những vùng miền khác. Vì có thể trải nghiệm vào ngày 

như dưới đây, hãy thử trước để phục vụ khi đó.

・Hàng tháng ngày mùng 1, ngày 15, ngày 1 ~ 3 tháng 1, tập quán chống thiên tai (ngày

30 tháng 8 ~ ngày 5 tháng 9), chống thiên tai và  tập quán tình nguyện (ngày 15 ~

21 tháng 1).

Liên quan đồ ăn

□ Nước (Tiêu chuẩn 1 người 1 ngày 3L)

□ Nồi và bình nước.

□ Bánh mỳ đóng hộp và bánh xốp・Đồ đóng hộp.

□ Dao・Đồ cắt lắp đồ hộp.

□ Đồ ăn sẵn đóng gói.

□ Loại thực phẩm xách tay

□ Sữa bột・sữa dạng nước, bình sữa（trường hợp có 

trẻ sơ sinh）.

Đồ dùng hàng ngày

□ Bếp ga mini □ Nhà vệ sinh di động

□ Dây thừng □ Máy radio cầm tay

□ Miếng dán ấm dùng 1 lần□ Dụng cụ viết

□ Pin dự bị □ Giấy bóng bọc đồ ăn

□ Đèn pin □ Diêm・Bật lửa

□ Kính □ Đồ dùng khi kinh nguyệt

□ Giấy ăn □ Túi rác loại lớn

□ Bộ bàn chải đánh răng □ Đồ vệ sinh cá nhân

□ Pin di động

Biện pháp an toàn

□ Đồ y tế khẩn cấp. □ Giày có đế dày

□ Chuẩn bị thuốc dự bị □ Găng tay

□ Mũ □ Khẩu trang chống bụi

□ Mũ bảo vệ

Vật dụng quan trọng

□ Tiền mặt.

□ Sổ ngân hàng và giấy chứng nhận chứng khoán

□ Con dấu.

□ Thẻ liên lạc và giấy tờ chứng minh bản thân.

Đồ đem đi đặc biệt (Biện phát phòng bệnh lây nhiễm)

□ Khẩu trang

□ Dung dịch dùng khử trùng tay □ Nhiệt kế

□ Xà phòng cục・Xà phòng nước rửa tay □ Giấy ướt

Liên quan đồ mặc

□ Quần áo・Đồ lót □ Áo mưa. 

□ Túi ngủ. □ Khăn tắm・Chăn. 
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・Sử dụng internet, cung cấp cả 「 ( web 171) lời nhắn băng thông rộng cho thiệt hại 」

có thể ghi・xem thông tin lời nhắn (chữ, âm thanh, hình ảnh).

・Trên điện thoại di động,  đăng kí 「Bảng thông tin cho thiên tai」để nhận thông tin 

bằng chữ như thông tin an nguy được cung cấp từ các công ty.

Sau khi quay số
làm theo hướng dẫn

Nơi liên lạc khi khẩn cấp

Bảng chế độ cứu trợ thiệt hại thiên tai

Chế độ cứu trợ thiệt hại thiên tai
Bộ phận phụ trách

Tên ban Số điện thoại Địa điểm

Phát hành giấy chứng nhận bị 

hoạn nạn.

Shiminka (Động đất・

Nạn bão lụt)

23-6528 Quầy số ①, tầng 1 toà thị 

chính phía đông.

Shoubou Honbu

(Hoả hoạn)

21-9769 Trụ sở chính các trụ sở cứu 

hoả (trung tâm, phía đông, 

phía tây)

Tư vấn nước máy bị đục. Suidoukoujika 52-1510
Văn phòng vật liệu của cục 

cấp thoát nước và nước thải.

Tư vấn cách khử độc. Hokeneiseika 23-6187 Tầng 2, Okazaki genkikan

Xử lý và thu thập rác thiên tai. Haikibutsu taisakuka 23-7412 Tầng 5, Fukushikaikan

Các loại thông tin Nơi liên lạc Số điện thoại

Tình trạng đối phó của 
thành phố・Thông tin
thiệt hại.

Phòng đối phó thiên tai
(Saigaitaisaku Honbu) 23-6777

Hỏa hoạn・Cấp cứu
Phòng cứu hoả thành phố Okazaki

(Okazaki-shi Shoubou Honbu)

Hỏa hoạn・

cấp cứu
119

Khác 21-5151

Tai nạn・Sự kiện
Sở cảnh sát Okazaki (Okazaki
Keisatsusho)

Khẩn cấp 110

Khác 58-0110

Hướng dẫn của cơ quan 
y tế.

Aichi-ken Kyūkyūiryō jōhō Center
(Khu vực okazaki)

21-1133

Mất điện. Công ty Chūbudenryoku power 
grid.

0120-988-091

Rò rỉ ga v.v.. Công ty gas Tōhō  052-872-9238

Sửa chữa điện thoại. Công ty Nishinihon Denshin
Denwa

113
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[2] Trong trường hợp khẩn cấp <13>-13

Trợ cấp tiền thăm hỏi thiên tai

Đồ cấp phát cứu trợ thiên tai Hội 

chữ thập đỏ Nhật Bản.

Chiikifukushika

23-6145
Quầy số ⑮ tầng 1 toà thị 

chính phía đông

Quỹ thiết bị dành cho kinh doanh, 

môi giới cho vay vốn lưu động.

Shoukourouseika 23-6214 Tầng 1 tầng hầm toà thị chính 

phía đông

Điều tra tình trạng thiệt hại địa ốc・

Miễn giảm thuế tài sản cố định.
Shisanzeika 23-6095 Tầng 3 toà thị chính phía đông

Miễn giảm thuế thành phố・Thuế 

tỉnh.
Shiminka 23-6082 Tầng 3 toà thị chính phía đông

Miễn giảm phí bảo hiểm sức khoẻ 

quốc dân.

Kokuhonenkinka

23-6167

Quầy số ⑩ tầng 1 toà thị 

chính phía đông

Trì hoãn tiền thu phí bảo hiểm sức 

khoẻ quốc dân.
23-6843

Miễn trừ phí bảo hiểm sức khoẻ 

quốc dân.
23-6431

Miễn giảm phí bảo hiểm y tế người 

cao tuổi hậu kỳ.
Iryoujoseishitsu

23-6859

23-6841

Quầy số ⑪ tầng 1 toà thị 

chính phía đông

Miễm giảm phí bảo hiểm điều 

dưỡng.

Miễn giảm số tiền tự gánh chịu phí 

sử dụng dịch vụ điều dưỡng.

Kaigohokenka 23-6647
Quầy số ⑲Tầng 1

Fukushikaikan

Miễn giảm số tiền tự gánh chịu phí 

sử dụng các loại dịch vụ Phúc lợi 

tàn tật.

Shougaifukushika 23-6853
Quầy số ⑰ Tầng 1 

Fukushikaikan

Yêu cầu hỗ trợ tình nguyện

※Chỉ trường hợp Trung tâm hỗ trợ 

tình nguyện thiên tai được thiết 

lập.

Shakaifukushi

kyougikai
47-8452

Tầng 1 trung tâm Phúc lợi Xã 

hội (Miai cho)

Ngoài ra, liên quan về tất cả thiên

tai.
Bousaika 23-6533

Tầng 2 toà thị chính phía 

đông. 

※Tiền miễn giảm・giảm các loại không thể sử dụng nếu thiệt hại không trên mức cố 

định, hãy liên hệ với các bộ phận phụ trách.


