
Lưu ý đến những biện pháp có thể bảo vệ cuộc sống của chính mình và 

sơ tán khi thích hợp. 

5 điểm cần lưu ý 
 Sơ tán có nghĩa là di chuyển khỏi nơi nguy hiểm. Nếu bạn 

đang ở nơi an toàn thì không cần đi đến nơi tị nạn. 
 

 Trường tiểu học và trung học cơ sở hoặc trung tâm 
cộng đồng không phải là lựa chọn duy nhất. Bạn hãy 
cân nhắc việc sơ tán đến nhà của người thân hoặc 
bạn bè nếu những nơi đó an toàn. 
 

 Khẩu trang, nước khử trùng, nhiệt kế hiện đang 
thiếu hụt. Vì vậy bạn hãy mang theo sẵn càng nhiều 
càng tốt. 
 

  Các trung tâm sơ tán được chính quyền địa phương 
chỉ định có thể thay đổi hoặc tăng thêm. Khi xảy ra 
thảm họa, bạn hãy kiểm tra thông tin trên trang web 
của chính quyền địa phương, v.v… 

 

 Đi ra ngoài khi mưa lớn rất nguy hiểm, dù đi bằng xe  ô tô.  
Nếu buộc phải  di chuyển bằng xe ô tô cả đêm, hãy kiểm tra 
cẩn thận khu vực xung quanh, v.v… để đảm bảo bạn không 
bị lũ cuốn.  

 

Ngay cả khi dịch bệnh virus Corona mới (COVID-19) không giảm, 

Văn phòng Nội các (Quản lý Thảm họa) &  
Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa 

khi thảm họa xảy ra, theo nguyên tắc,  

bạn phải sơ tán khỏi nơi nguy hiểm. ………………………………………………… 
……………………… 



Lưu đồ quyết định sơ tán 

Tìm và đánh dấu vị trí ngôi nhà của bạn trên 
bản đồ rủi ro.* 

* Bản đồ rủi ro là bản đồ đánh dấu theo màu các khu vực có
nguy cơ xảy ra thảm họa như lũ lụt hoặc lở đất cao hơn.
Tuy nhiên, thảm họa cũng có thể xảy ra ở những khu vực
không đánh dấu màu.

Ngay cả khi bạn không sống trong khu vực có đánh dấu 
màu, nhưng nếu nơi đó thấp hơn khu vực xung quanh 
hoặc gần vách đá, bạn nên kiểm tra thông tin mà chính 
quyền địa phương cung cấp và sơ tán khi cần thiết. 

Nhà của bạn có nằm trong khu vực đánh dấu 
màu không?  

* Ngay cả những khu vực có nguy cơ lũ lụt, bạn có
thể ở lại nhà an toàn trong các trường hợp sau:

1) Bạn không ở trong khu vực có nguy cơ cao bị sập 
nhà hoặc bị lũ phá hủy.

2) Nhà của bạn ở trên nền đất cao hơn mực nước lũ.
3) Ngay cả khi lũ lụt xảy ra, bạn vẫn có đủ nước,

thực phẩm và các nguồn cung cấp khác để đợi đến 
khi lũ rút.

Không 

Ngoại trừ 
Nhà của bạn dễ có nguy cơ bị thảm họa, vì 
vậy, theo nguyên tắc, bạn phải sơ tán khỏi 
nhà.* 

Bạn và người sơ tán cùng có mất thời gian 
cho việc sơ tán không? 

Không 

Có 

Có 

Có Có Không Không 

Bạn có người thân hoặc bạn bè sống ở nơi an 
toàn và bạn có thể ở cùng không? 

Bạn có người thân hoặc bạn bè sống ở nơi an 
toàn và bạn có thể ở cùng không? 

Trong trường hợp 
cảnh báo mức 3, hãy 
sơ tán đến nhà của 
người thân hoặc  
bạn bè ở nơi an toàn.  
(Bàn bạc với họ trước 
khi thảm họa xảy ra.) 

Trong trường hợp 
cảnh báo mức 3, hãy 
sơ tán đến nơi tị nạn 
được chính quyền  
địa phương của bạn 
chỉ định. 

Trong trường hợp 
cảnh báo mức 4, hãy 
sơ tán đến nhà của 
người thân hoặc  
bạn bè ở nơi an toàn.  
(Bàn bạc với họ trước 
khi thảm họa xảy ra.) 

Trong trường hợp 
cảnh báo mức 4, hãy 
sơ tán đến nơi tị nạn 
được chính quyền  
địa phương của bạn 
chỉ định. 

Đây là thời điểm 
  kiểm tra xem nhà của bạn 

có an toàn hay không!….…………………………. 

Bắt đầu! Bạn nên làm gì khi sơ tán? 

………………………. 


