
Selalu siaga dalam upaya melindungi hidup Anda, dan mengungsilah sewajarnya.

5 hal yang harus diperhatikan

⚫ Mengungsi artinya menjauh dari bahaya. Jika telah berada di
tempat yang aman, Anda tidak perlu pindah ke tempat
pengungsian.

⚫ Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau
pusat kegiatan masyarakat bukan satu-satunya pilihan.
Pertimbangkan untuk mengungsi ke rumah saudara
atau teman jika dirasa aman.

⚫ Jumlah masker, disinfektan, dan termometer tidak
memadai. Jadi, sebisa mungkin untuk membawa milik
Anda sendiri.

⚫ Lokasi titik pengungsian yang ditentukan oleh
pemerintah Anda mungkin telah berubah atau
bertambah jumlahnya. Selama bencana, pastikan untuk
memeriksa situs web pemerintah daerah Anda, dll.
secara berkala.

⚫ Bepergian saat hujan lebat adalah hal yang berbahaya,
meskipun berada di dalam mobil. Jika Anda terpaksa
harus menghabiskan malam di dalam mobil, periksa
lingkungan sekitar Anda, dll. dengan saksama untuk
memastikan Anda tidak terjebak banjir.

Meskipun penyakit coronavirus jenis baru (COVID-19) belum juga hilang,
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jika terjadi bencana, Anda harus tetap 
mengungsi dari tempat berbahaya.……………………………………………….

……………………….



Diagram Alir Keputusan Evakuasi

Cari dan tandai lokasi rumah Anda di peta 
rawan bencana.*

* Peta rawan bencana adalah peta yang menyoroti area rawan 
bencana (seperti banjir atau tanah longsor) dengan 
memberikan warna pada area tersebut. Namun, bencana
juga dapat terjadi di area yang tidak berwarna.

Meskipun Anda tidak tinggal di area berwarna, jika 
area itu lebih rendah dari area sekitarnya atau 
berada di dekat tebing, Anda harus memeriksa 
informasi yang diberikan oleh pemerintah setempat 
dan mengungsi bila perlu.

Apakah rumah Anda berada di area berwarna? 

* Bahkan di area yang berisiko banjir, Anda tetap dapat
berada di dalam rumah dengan aman dalam kondisi-
kondisi berikut:

1) Anda tidak berada di area yang rentan dengan 
kemungkinan rumah runtuh atau hancur diterjang 
banjir.

2) Rumah Anda berada di tanah yang lebih tinggi dari 
ketinggian banjir.

3) Meskipun banjir terjadi, Anda memiliki cukup air,
makanan, dan persediaan lain untuk menunggu 
hingga banjir surut

Tidak

Pengecualian

Pada dasarnya, rumah Anda rentan terhadap 
bencana. Jadi, Anda harus mengungsi dari 
rumah Anda.

Apakah Anda dan siapa pun yang bersama 
Anda memerlukan waktu untuk mengungsi?

Tidak

Ya

Ya

Ya YaTidak Tidak

Apakah Anda memiliki saudara atau teman yang 
tinggal di tempat yang aman dan dapat tinggal 
bersama dengan Anda?

Apakah Anda memiliki saudara atau teman yang 
tinggal di tempat yang aman dan dapat tinggal 
bersama dengan Anda?

Jika muncul peringatan 
level 3, mengungsilah 
ke rumah saudara atau 
teman di tempat yang 
aman. (Tanyakan 
kesediaan mereka 
sebelum bencana 
terjadi.)

Jika muncul 
peringatan level 3,
mengungsilah ke 
pusat pengungsian 
yang telah ditentukan 
oleh pemerintah 
setempat.

Jika muncul peringatan 
level 4, mengungsilah 
ke rumah saudara atau 
teman di tempat yang 
aman. (Tanyakan 
kesediaan mereka 
sebelum bencana 
terjadi.)

Jika muncul 
peringatan level 4,
mengungsilah ke 
pusat pengungsian 
yang telah ditentukan 
oleh pemerintah 
setempat.

Sekarang saatnya
memeriksa keamanan

rumah Anda!…………………

Mulai! Apa yang harus Anda persiapkan untuk mengungsi?

………………


