
Bản đồ Điểm Lánh nạn Khẩn cấp Chỉ định (Khu vực Ieshima)Bản đồ Điểm Lánh nạn Khẩn cấp Chỉ định (Khu vực Ieshima)
Chính quyền có quy định “Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” theo 
từng thể loại thiên tai nên mọi người hãy lánh nạn tại điểm chỉ 
định theo từng thể loại thiên tai.

Chính quyền có quy định “Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” theo 
từng thể loại thiên tai nên mọi người hãy lánh nạn tại điểm chỉ 
định theo từng thể loại thiên tai.
“Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” là nơi để mọi người lẩn tránh khi nguy hiểm cận kề. 
Những điểm này được chỉ định theo từng thể toại thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, thuỷ triều 
cao, động đất, sóng thần, hoặc hoả hoạn lớn.

Số Tên địa điểm Địa chỉ
Số điện
thoại 
(079)

Loại lánh nạn
khẩn cấp chỉ định

Sạt lở
đất

Thuỷ
triều cao

Động
đất TsunamiLũ lụt

 

(1) Mặc dù được phân bổ theo khu vực nhưng mọi người nên thường xuyên tính 
toán xem địa điểm lánh nạn khẩn cấp nào là dễ tiếp cận nhất.

(2) Ý nghĩa của các ký hiệu theo từng thể loại thiên tai của Điểm lánh nạn khẩn 
cấp chỉ định.

 “”: phù hợp; “”: không phù hợp
 Đối với trường hợp “thuỷ triều cao”: (△: Có thể tầng 1 của toà nhà không sử 

dụng được)
 Đối với trường hợp “khi sạt lở đất”: (△体 : Chỉ có thể sử dụng nhà thể thao.)

* “Sạt lở đất” là khi có thông tin cảnh báo sạt lở đất.

Phụ trách:
Phát hành:

Phòng quản lý nguy cơ, Thành phố Himeji   TEL:079-221-2200
Tháng 6 năm 2015

Trường tiểu học Ieshima

Trung tâm dịch vụ phúc lợi sức khoẻ Ieshima

Ieshima-cho, Maura 2141 325-0059

Trường trung học cơ sở Ieshima Ieshima-cho, Miya 1877-2 325-0049

Trường THPT Ieshima Ieshima-cho, Miya 1759-1 325-0165

Trung tâm thị dân tổng hợp Miya-ku Ieshima-cho, Miya 1049 325-0005

Hội quán thị dân Miya-ku Ieshima-cho, Miya 1055 325-0224

Hội quán phòng chống tai nạn Miya Ieshima-cho, Miya 1631-2 325-8055

Trụ sở chi đội phòng cháy chữa cháy Miya Ieshima-cho, Miya 1061 325-2300

Trụ sở chi đội phòng cháy chữa cháy Maura Ieshima-cho, Maura 596 325-3001

Trường mẫu giáo Ieshima Ieshima-cho, Maura 2152 325-1802

Nhà văn hoá Ieshima Ieshima-cho, Maura 2137-1 325-2331

Trung tâm hải dương B&G Ieshima Ieshima-cho, Maura 2132-73 325-1000

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Ieshima Ieshima-cho, Maura 1769 325-2330

Trường tiểu học Boze Ieshima-cho, Boze 415-1 326-0015

Trường trung học cơ sở Boze Ieshima-cho, Boze 430-1 326-0033

Trung tâm khai tác tổng hợp quần đảo Ieshima Ieshima-cho, Boze 186 327-1001

Trung tâm thể thao Boze Ieshima-cho, Boze 700-24 327-1900

Trụ sở chi đội phòng cháy chữa cháy Boze Ieshima-cho, Boze 699-23 Chisaki 327-1234

Trường mẫu giáo Boze Ieshima-cho, Boze 303-3 326-0044

Hội quán thanh niên Boze Ieshima-cho, Boze 143 327-1237

Nhà dưỡng lão Ieshima Oga Ieshima-cho, Miya 2165-11 325-2007

Nhà dưỡng lão Ieshima Miya Ieshima-cho, Miya 1443 325-2460

Ieshima-cho, Miya 2169 325-1428

Trung tâm thị dân tổng hợp Maura-ku Ieshima-cho, Maura 571 325-0214

Hội quán thị dân Maura-ku Ieshima-cho, Maura 2379 325-2236

IeshimaIeshima

BozeshimaBozeshima

TangashimaTangashima


