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Bản đồ Điểm Lánh nạn Khẩn cấp Chỉ định
(Xung quanh khu vực Yumesaki [1])
Bản đồ Điểm Lánh nạn Khẩn cấp Chỉ định
(Xung quanh khu vực Yumesaki [1])
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.

(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. (Khu vực Yumesaki được chia làm 
2 vùng).

(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 “lũ lụt”: (△: Có thể tầng 1 của toà nhà không sử dụng được)

* Lũ lụt là khi nước lũ dâng tràn từ những con sông chính như sông Yumesaki.
 Đối với trường hợp “khi sạt lở đất”: (△体 : Chỉ có thể sử dụng nhà thể thao; △3 : lánh nạn 

ở những nơi cao trên 3 tầng nhà và cách xa nơi sạt lở)
* “Sạt lở đất” là khi có thông tin cảnh báo sạt lở đất.

(3) Phần mầu xanh ở trên là điểm lánh nạn quy mô lớn dành cho những khu vực màu xanh 
tương ứng như trong bản đồ.
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Trường tiểu học Yamano-uchi (cũ)

Trường THPT Yumesaki

Yumesaki-cho, Yamano-uchi ko 619 338-0004

Yukihiko so Yumesaki-cho, Yamano-uchi ko 298 338-0770

Trường tiểu học Mae-nosho Yumesaki-cho, Mae-nosho 2838-1 336-0044

Trường trung học cơ sở Shikatani Yumesaki-cho, Mae-nosho 2860 336-0258

Nhà văn hoá Yumesaki Yumesaki-cho, Mae-nosho 2160 336-1458

Trung tâm tổng hợp Toyo-oka Yumesaki-cho, Mae-nosho 4353-5 336-2566

Trung tâm thị dân Yumesaki Yumesaki-cho, Mae-nosho 1434-1 336-0001

Trường tiểu học Jokan Yumesaki-cho, Goji 381-2 335-0218

Trường trung học cơ sở Kochi Yumesaki-cho, Kochinosho 401-1 336-0269

Nhà văn hoá Kochi Yumesaki-cho, Kochinosho 318 336-2880

Trường THCS Yasutomi Yasutomi-cho, Anji 320-1 (0790)66-2026

Nesuparu Yasutomi Yasutomi-cho, Anji 1151 (0790)66-2932

Trường tiểu học Yasutomi Minami Yasutomi-cho, Anji 869 (0790)66-2023

Bãi đất Sakinosho Higashi Yumesaki-cho, Mae-nosho 

Yumesaki-cho, Mae-nosho 643 336-0039

Trường tiểu học Azono Yumesaki-cho, Azono 299-2 336-0604

Trung tâm thị dân Azami Yumesaki-cho, Azono 326-3 335-0001


