Bản đồ Điểm Lánh nạn Khẩn cấp Chỉ định (Khu vực Yasutomi [2])
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.

Yasutomi Kita

“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

Loại lánh nạn
Số điện
khẩn cấp chỉ định
thoại
(0790) Lũ lụt Sạt lở đất Động đất

Trường trung học cơ sở Yasutomi

Yasutomi-cho, Anji 320-1

66-2026

Nesuparu Yasutomi

Yasutomi-cho, Anji 1151

66-2932

Trường tiểu học Yasutomi Minami

Yasutomi-cho, Anji 869

66-2023

Yasutomi Sports Center (sân vận động) Yasutomi-cho, Anji 673-3
Công viên Community Bosai

Yasutomi-cho, Nagano 231-1

Nhà văn hoá Sebato

Yasutomi-cho, Sebato 644-1

66-4180
66-4180

(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 Yasutomi được chia làm 2).
(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
3 : lánh nạn ở những nơi cao trên
 Đối với trường hợp “khi sạt lở đất”: (△
3 tầng nhà và cách xa nơi sạt lở)
* “Sạt lở đất” là khi có thông tin cảnh báo sạt lở đất.
* Khi lũ lụt là khi nước lũ dâng tràn từ những con sông chính như sông
Ibo.
Phụ trách: Phòng quản lý nguy cơ, Thành phố Himeji TEL:079-221-2200
Phát hành: Tháng 6 năm 2015

Yasutomi Minami

