
Sụt lún, lở đất

現　象 大きさ・範囲 何がおきるか 対　策

南海トラフ巨大地震とは？

津波

液状化

火災

地震発生
！

1. しゃがむ
2. かくれる
3. まつ

避難の際には液状化した
地域は避ける

初期消火

震度７

1~3分揺れ続ける

3.2ｍ

砂地盤で
起こりやすい

特に住宅密集地が危険

家屋倒壊
家具などの転倒

75分で到達
５０ｃｍで人 ,１ｍで車
２ｍで家が流される

泥水が噴き出る
マンホールが飛び出る
ことも

延焼したら
あたり一面火の海デマに注意

！！

正しい情報を入手して、冷静に行動しよう！ レイアウト・イラスト　ニシハマカオリ

揺れ

避難の際には
自宅のブレーカーを
落とす

阪神淡路大震災 1995

阪神淡路大震災 1995

東日本大震災 2011

東日本大震災 2011( 千葉県浦安市）

Sóng thần

Hoả hoạn

Chú ý( cảnh giác) những thông tin sai lệch

Động đất 7 độ

Rung, lắc liên tục từ 1-3 phút

Dễ xảy ra ở vùng nền cát

Đặc biệt nguy hiểm 
ở khu vực đông dân cư

 1. Cúi mình
 2. Trốn
 3.  Đợi

すみやかに高台に
逃げる

Nhà ở bị sập
Đồ đạc trong nhà bị đổ vỡ

Đạt được trong 75 phút
Đạt được trong 75 phút
1 mét đối với xe ô tô
nhà cửa bị cuốn trôi ở 
mức 2 mét

Sau khi đám cháy lan rộng
Tạo thành 1 Vùng biển lửa

Trận động đất lớn Nankai Torafu Kyodai là gì?

Hiện tượng Độ lớn • Quy mô Xảy ra vấn đề gì? Đối sách

Rung, lắc

Khu vực tâm chấn: Ở phía Đông, kéo dài từ tỉnh 
Kanagawa, đến vùng Tokai, Kinki, Shikoku. Ở phía Tây, kéo dài 
theo diện rộng đến Miyazaki của vùng 
Kyushyu, được gọi là “ Thảm hoạ theo diện cực kỳ rộng” và được 
cảnh báo chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần.

震源域は、東は神奈川県より、東海、近畿、四国、西は九州の宮崎県まで
の広範囲に及ぶ「スーパー広域災害」と言われ、近い将来必ず起きると
警戒されています。

Terremoto de Hanshin-Awaji em 1995. 

2011 ネンヒガシニホンダイシンサイノ　シャシン

2011 ネンヒガシニホンダイシンサイノ　シャシン
 

ここだけが危険なのではなく、
高浜市全域で住宅密度は高いです。

1995 ネン　ハンシンアワジダイシンサイノ　シャシン OFF

Xảy ra động đất!

Chú ý( cảnh giác) những thông tin sai lệch

（チバケンウラヤスシ）

Không chỉ nguy hiểm 
ở vùng này, mà tất cả các 
khu vực đông dân cư ở toàn 
thành phố Takahama đều có 
mức độ nguy hiểm cao

Chạy nhanh đến vùng đất cao

Tránh những vùng đất bị 
sụt lún khi lánh nạn

Nhanh chóng dập lửa
Khi lánh nạn
Tắt cầu dao điện trong nhà

Đất bùn thì đẩy ra
Nắp cống bị bật ra


