
Guia do mapa para estrangeiros sobre local de perigo 

 

Para proteger vidas dos danos da inundações 

A cidade de koga é a confluência de grandes rios. Se chover forte a enchente de um rio, pode causar um grande 

desastre se o aterro quebrar. Precisamos pensar de como proteger sua própria vida e das pessoas importante ao 

seu redor. 

 

1. Em primeiro lugar, vamos verificar a profundidade do local onde você mora quando o aterro quebrar. No caso 

de evacuação, o abrigo não se limita ao abrigo. É importante evacuar para a área branca do Mapa de perigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informações de Evacuação, etc. 

 

Nível de vigilância 

Agilizaçãopara Evacuação, etc. Condições do Tempo 

 

Nível de alerta  ５ 

Tome uma atitude para salvar vidas. Ocorreu um desastre. 

Nível de alerta  4 

(Evacuação de todos） 

Por favor, Mova-se para o local de evacuação.Se 

for difícil, vá para um abrigo próximo. 

É uma condição perigosa antes do 

desastre. 

Nível de alerta  3 

(Evacuação de 

idosos,etc.） 

Se precisar de tempo para evacuar de carro ou 

evacuar, comece a evacuar. 

O nível da água dorio está subindo. 

Nível de alerta  2 Coleta de informações, preparação para a ação. Alerta de inundação e alerta de 

chuva forte 

Nível de alerta  1 Esteja preparado para um desastre.  

 

3. Equipamento de emergência para trazer para fora, mantenha um mínimo de 3dias de comida e 3dias de água 

potável（3 litros por pessoa por dia） 

Exemplo de referência de produtos  para Evacuação 

・Água potável ・Comidas de emergência（Comida retorta, comida instantânea, alimentos enlatados,etc.） ・

Primeiro, verifique a profundidade de inundação esperada do local de onde você mora. 

・Quando a profundidade de inundação for acima de 3m ⇒para área branca do mapa de perigo 

・Quando a profundidade de inundação assumida é inferior a 0,5-3m ⇒para área branca！Se o segundo andar 

é acima  e forem seguros fique no segundo andar! 

・Se a profundidade de inundação estimada for inferior a 0,5m ⇒ pode estar na sua casa！ 

 



Lanterna ・Toalha ・Suprimentos Médicos 

・Caderneta ・Carimbo ・Dinheiro・Roupas（Íntimas、meias） ・Telefone celular・Bateria de reserva 

 Material para levar consigo em casos de corona 

・Máscara ・Termômetro  

 

 

 

4. Lista de abrigos 

Por favor, Evacue para um local área branco diferente do abrigo, se possível. Considere evacur no carro. 

 Nome Localização Nível de Segurança 

Área de 

KOGA 

Koga Dai 2  Shougakkou Honmachi 2chome10-45 ☆☆ 

Koga Dai 3  Shougakkou    Asahicho 1chome18-4 ☆☆ 

Koga Dai 6  Shougakkou Kitamachi16-47 ☆☆ 

Koga Dai 1  Tchugakkou Tokiwamachi11-26 ☆☆ 

Koga Dai 1  Koutougakkou Asahicho 2chome4-5 ☆☆ 

Koga Dai 2  Koutougakkou Saiwaicho19-18 ☆ 

Koga Higashikouminkan Higashi 3chome7-19 ☆☆ 

Tiiki koryu center Yokoyamacho 1chome  

2-20 

☆☆ 

Área de 

SOUWA 

Shimoono  Shougakkou Shimoono734-2 ☆☆ 

Kamihemi  Shougakkou Kamihemi1164 ☆☆ 

Kozutsumi  Shougakkou Kozutsumi1815-1 ☆☆☆ 

Kamioono  Shougakkou Kamiono1425 ☆☆☆ 

Nishiushigaya Shougakkou Nishiushigaya 650 ☆☆ 

Tchuou  Shougakkou Shimoono 1573-20 ☆☆ 

Souwa Tchugakkou Onanuma 290-1 ☆☆ 

Souwa Kita Tchugakkou Kozutsumi 1775 ☆☆☆ 

Yu- Center Souwa Kamihemi 2369 ☆☆ 

TchuouUndouKouen Sougou Taikukan Shimoono 2528 ☆☆ 

Área de 

SANWA 

Morokawa  Shougakkou Morokawa 1097 ☆☆☆ 

Komagome  Shougakkou Komagome 899-3 ☆☆☆ 

Oowada  Shougakkou Oowada 822 ☆☆☆ 

Nirei  Shougakkou Nirei 607 ☆☆☆ 

Yamata  Shougakkou Higashiyamada 1814 ☆☆☆ 

Nagasaki  Shougakkou Osaki 4200 ☆☆☆ 

Sanwa  Tchugakkou Higashiyamada 472 ☆☆☆ 

Sanwa Kita Tchugakkou Morokawa1995 ☆☆☆ 

Sanwa Higasshi Tchugakkou Osaki 4515 ☆☆☆ 

Sanwa koutougakkou Gohei 54-1 ☆☆☆ 

Morokawa Shougakkou Morokawa 1844 ☆☆☆ 



Sanwa Kenkou Fureai sport center Nirei 2042-1 ☆☆☆ 

Sanwa Toshiokan ( biblioteca) Nirei 2042-1 ☆☆☆ 

Sanwa Nouson kankyou center Higashiyamada 1808-12 ☆☆☆ 

※☆1 O estacionamento pode haver submerso。 

 

 

5. Vida em um Abrigo 

Os centros de Evacuação são basicamente operados de forma independente. Por favor, coopere com agente da 

cidade e o responsável das instalações。 

Quando você chegaao abrigo 

・Para acomodar um grande número de pessoas, certifique-se de ter o espaço mínimo necessário。 

・Vamos viver a privacidade um do outro tanto quanto possível。 

・No centro de evacuação, vivem juntas várias pessoas,como aquelas que precisam de consideração, vamos 

ajuda-los。 

Gestão de Higiene na vida 

・Lavar as mãos・Gargarejar、Considere usar uma mascara, etc…。 

・Se você se sentir doente、vamos informar com antecedência。 


