
Tội phạm

WARNING!

Jiko desu. Kitekudasai.

Tasuketekudasai.

Cấp cứu Hỏa hoạn

Kyuubyou desu/Kega desu. Kitekudasai.

Kaji desu. Kitekudasai.

（C ả n h  s á t）

(Cứu thương・Cứu hỏa）

Cách Liên 
lạc khẩn cấp

Tai nạn giao 
thông 

Khi bạn mắc bệnh khẩn cấp 
hay bị thương mà không thể 
tự mình đi tới bệnh viện.

Dịch vụ xe cấp cứu tại Nhật Bản được sử dụng miễn phí. Tuy nhiên,
bạn chỉ có thể sử dụng khi mắc bệnh khẩn cấp hay bị thương mà không thể tự đi tới bệnh viện

「じこです。きてください」

「たすけてください」

「きゅうびょうです / けがです。きてください」

「かじです。きてください」

T a i  n ạ n ,  H ã y  đ ế n  n g a y !

X i n  h ã y  g i ú p  đ ỡ !

Tôi bị bệnh khẩn cấp / Tôi đang bị thương. Xin hãy đến ngay! 

Có cháy. Xin đến ngay!
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Có phải  món ăn này chế biến từ  các  sản phẩm dưới  đây?

Đậu nành

bột mì

Mì soba

Thịt gà

Thịt bò Cá Mật ong

Lạc Trứng

Sản phẩm từ sữa sò huyết Thịt lợn大豆

小麦

そば

鶏肉

牛肉 魚類 はちみつ

ピーナッツ 卵

乳製品 エビ・カニ 豚肉
だいず

こむぎ とりにく ぴーなっつ

ぎゅうにく ぎょるい

たまご

にゅうせいひん えび かに ぶたにく

れんらく

連絡してください。
つ

連れていって
ください。

警察署 消防署 市役所 避難所 病 院
けいさつしょ しょうぼうしょ しやくしょ ひなんじょ びょういん

Địa điểm sơ tán gần nhất

Hãy liên lạc 〇〇.
 Hãy đưa tôi đến 〇〇.

Đồn cảnh sát phòng cứu hoả uỷ ban thành 
phố

Trại sơ tán Bệnh viện

りょうり ざいりょう はい

この料理には、この材料が入っていますか？

最寄りの避難所
も よ ひ なんじょ

Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn do mưa bão, đề nghị người 
dân chú ý thông tin dự báo thời tiết và tự lánh nạn khi cần thiết.

Đề nghị người dân bắt đầu sơ tán do có khả năng xảy 
ra hỏa hoạn.

Lệnh sơ tán khẩn cấp! Nguy hiểm do hỏa hoạn đang đến gần!

（web171)
Khi xảy ra thiên tai bạn có thể khó liên lạc được bằng điện thoại.
Khi đó bạn hãy sử dụng dịch vụ tin nhắn.

(web171) saver Danh sách
đăng ký.

※Tin nhắn tối đa là 
20 tin x 100 ký tự

※Có thể sử dụng 
từ nước ngoài.

※Thời gian lưu tin 
nhắn tối đa 6 tháng.

Đài phát thanh khi có thiên tai hỏa hoạn 

Cấp độ sơ tán

Thông báo chuẩn bị sơ tán

Cảnh báo sơ

Lệnh sơ tán

Tin nhắn sử dụng khi thiên tai hoạn nạn

～ Hãy thu thập thông tin chính xác từ radio～
AM FM

NBC Radio Saga FM  Saga

NHK  FM  Saga

FM  Ka ra t su

Eb i su  FM

NHK Saga

I m a r i

I m a r i

Saga,Karatsu,
Arita

Saga

Saga

Saga

Saga

Tosu
Arita

1116 77.9
79.7
79.9
81.6
88.9
86.8
89.6

1458

1584

531
963 K a r a t s u

H i z e n  A r i t a

K a r a t s u

避難準備情報

避難勧告

避難指示

ひなんじゅんびじょうほう

ひなんかんこく

ひ な ん し じ

NTT Higashi ninon Khu vực bị ảnh hưởng Trại sơ tán

Ngoài nơi sơ tán

trung tâm Hệ thống
truy cập internet

Điện thoại thông minh.

Trang web sử dụng 
điện thoại 

Trang web sử dụng 
điện thoại 

NTT Nishi Nihon
koushiki homepage.

Danh sách đăng ký. Những vùng bị nạn ( ngoài biển) 

Điện thoại
thông minh.

Họ và tên

Địa chỉ

Số điện thoại liên lạc

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Ngôn ngữ sử dụng

Điện thoại liên lạc lãnh sự quán

Số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp

Hiện tại mắc bệnh

Tên thuốc đang uống

Tôngiáo

Dị ứng thức ăn, những món không ăn được. 

Nhóm máu

名前

住所

なまえ

電話番号

生年月日

性別

国籍

話せる言語

大使館の電話番号

緊急連絡先（日本）

かかっている病気

飲んでいる薬

宗教

アレルギー、食べられないもの

血液型

じゅうしょ

でんわばんごう

せいねんがっぴ

せいべつ

こくせき

はな

たいしかん

きんきゅうれんらくさき にほん

びょうき

の

しゅうきょう

あれるぎー た

くすり

でんわばんごう

げんご

けつえきがた

Hãy viết bằng tiếng Nhật.Hãy viết bằng tiếng Nhật.



Bạn hãy chui  vào gầm bàn đợi  đết  
khi  hết  rung lắc

【  T r o n g  n h à  】

【 Trong trung tâm thương mại hay rạp chiếu phim v.v】

【  T r o n g  x e  ô  t ô  】

【T r o n g  t h a n g  m á y】

Động đất
Nếu bạn đang ở trong tòa nhà

Thông tin chính xác

Nếu bạn đang ở ngoài đường

Nhớ tắt bếp Mở cửa ra vào, cửa sổ
(đảm bảo lối ra vào)

Kiểm tra trước lối thoát hiểm
Bình tĩnh. Không được hoảng loạn.

Bảo vệ đầu. Không sử dụng
thang máy.

Thực hiện theo
hướng dẫn của
người có liên quan. 

・Ấn nút Thoát hiểm và ấn toàn bộ các 
tầng, ra khỏi thang máy khi tháng máy 
dừng lại (cửa mở) ở tầng nào đó.

Bình tĩnh hành động theo
các thông tin chính xác!

Đặt túi hoặc đồ khác lên 
đầu để tránh tổn thương 
đầu.

つ Giữ nguyên chìa
khoá trong ổ khoá. 

Tránh không lại gần các 
bức tường hay ngõ hẹp

Cố gắng chạy thật xa khỏi 
biển, sông ngòi, vách đá 
nếu bạn ở gần đó

【  T r o n g  x e  b u ý t  h a y  t à u  đ i ệ n  】
・Tuân thủ theo chỉ  th ị  của nhân
viên trên xe/tàu

・Từ từ  đỗ xe vào bên trá i  đường.
・Nếu bạn phải  rờ i  khỏi  xe  thì  lưu
ý cắm nguyên chìa  khóa trên xe  và  
mang theo Giấy  đăng k iểm hay 
những đồ quý giá  khác.

Khi có hoả hoạn…

①Có thể xảy ra
sóng thần khi có 
động đất mạnh.

②Tuyệt đối
không　được lại 
gần biển, sông 
ngòi.

③Cố gắng chạy
đến nơi  cao ráo 
và  xa  biển càng 
nhanh càng tốt .  
Sóng thần có thể 
xuất  h iện nhiều 
lần.  

①Thông báo luôn! ②Tắt lửa ngay ③Chạy ngay!

Báo cho hàng xóm.

Gọi tới số 119.

Dùng bình cứu hỏa hoặc
nước để dập lửa ngay 
khi ngọn lửa còn nhỏ.

Chạy ngay khi thấy lửa bén 
lên trần nhà. Dùng khăn mùi 
soa hoặc vải ướt bịt kín miệng 
để không hít phải khói, khom 
người chạy ra ngoài.
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Cách sử dụng bình cứu hỏa

① Bật chốt an toàn

② Cho vòi phun hướng về phía ngọn lửa

③ Nắm chặt tay cầm

Khi có sóng Thần…
Những câu tiếng Nhật hữu dụng.

わたし の なまえ は 〇〇 です。
Watashi no namae wa 〇〇 desu.

でんわばんごう は 〇〇 です。
Denwa bangou wa 〇〇 desu.

ばしょ は 〇〇 です。
Basho wa 〇〇 desu.

〇〇は なんですか？
〇〇 wa nan desuka?

〇〇は いつですか？
〇〇 wa itsu desuka?

いくら ですか？
Ikura desuka?

〇〇 が ほしい です。
〇〇 ga hoshi i  desu.

どうしたら いいですか？

～は どこ ですか？

市役所

保健所

病院

入国管理局

駅

スーパー

トイレ

避難所

Dou shitara i idesuka?

〇〇が あります。/〇〇が ありません。
〇〇 ga arimasu./〇〇 ga arimasen.

～wa doko desuka?

My name is 〇〇.

My phone number is 〇〇.

I am at 〇〇./I am in 〇〇.

What is 〇〇?

When is 〇〇?

How much is it?

I want to get 〇〇.

What should I do?

I have 〇〇./ I don’t have 〇〇.

?? Where is ～？ ～が　痛いです。
～ga itai desu.

My ～ hurts.

場 所 Basho Places Body parts

頭
おなか
手
足
ここ

atama

onaka

te

ashi

koko

head

stomach

hand

leg

here(to point)

体 Karada

父
母
夫
妻
子ども
女
男

chichi

haha

otto

tsuma

kodomo

onna

otoko

father

mother

husband

wife

child

woman

man

ばしょ

しやくしょ あたま

て

あし

ちち

はは

おっと

つま

こ

おんな

おとこ

ほけんじょ

びょういん

にゅうこくかんりきょく

えき

ひ なん じょ

す

と い れ

ー ーぱぱ

からだ

Family members人 Hito
ひと

Tên tôi là 〇〇

Số điện thoại của tôi 〇〇

Tôi đang ở 〇〇

Đây là cái gì 〇〇  ?

Khi nào thì 〇〇

.Giá bao nhiêu?

Tôi muốn 〇〇

Tôi nên làm thế nào?

là   ~ ở đâu?   Cái gì?

Địa điểm

Tôi có 〇〇  Tôi không có 〇〇

Trung tâm hành 
chính Thành phố

Trung tâm y tế 
cộng đồng

Bệnh viện

Cục quản lý 
xuất nhập cảnh

Nhà ga

Siêu thị

Nhà vệ sinh

Trại sơ tán

Cơ thể

Đầu

bụng

tay

chân

chỗ này
( chỉ vào)

Thành viên trong Gia đình.

Bố

mẹ

chồng

vợ

con

phụ nữ

nam giới

Tôi đau ở~

/

Các loại hình trại sơ tán.

Trại sơ tán khẩn cấp
khi lũ lụt

Trại sơ tán khẩn cấp
theo chỉ định

Trại sơ tán theo chỉ định

Giải thích Trại sơ tán của tôi.

Tên  địa  điểm

Địa  chỉĐây là nơi sơ tán khẩn 

cấp tạm thời khi có sóng 

thần, lụt lội v.v.

Đây là nơi sơ tán khẩn 

cấp khỏi những nguy 

hiểm do thiên tai để bảo 

vệ sự an toàn của bản thân.

Đây là nơi lưu trú trong thời 

gian nhất định của người bị 

nạn trong trường hợp xảy ra 

hoặc có nguy cơ xảy ra thiên 

tai hỏa hoạn. Có trường hợp 

giống với trại sơ tán khẩn 

cấp theo chỉ định.

Tại trại sơ tán:
1. Đây là nơi bạn có thể sinh hoạt tạm thời khi nhà bị đổ do thiên tai hỏa 

hoạn và bạn không thể về nhà.

2. Đây là nơi mọi người có thể vào ở không mất phí.

3. Bạn được phát đồ ăn, nước uống, chăn tại nơi sơ tán.

Tên  địa  điểm

Địa  chỉ

Tên  địa  điểm

Địa  chỉ

浸水時緊急避難施設

指定緊急避難場所

指定避難所

しんすいじきんきゅうひなんしせつ

していきんきゅうひなんばしょ

していひなんじょ

避難所
ひなんじょ

Tại trại sơ tán
1. Trường tiểu học, trường trung học, nhà văn hóa v.v. thường được

sử dụng làm trại sơ tán trong trường hợp có thiên tai hỏa hoạn.

2. Bạn sẽ được biết thông tin về thiên tai hỏa hoạn.

3. Đây là nơi lưu trú tạm thời của rất nhiều người và có nhiều quy

định, do đó các bạn cùng hợp tác để sinh hoạt tại ngôi nhà chung này.

Ví  dụ:

・ Bạn cần cởi giầy khi ở trong
trại sơ tán
・Quy định về việc sử dụng nhà
 vệ trại sơ tán sinh, cách bỏ rác. 

・Thời gian phát đồ ăn và lượng
 đồ ăn được phát.
・Giữ trật tự

Bạn có thể lúng túng với sinh hoạt tại đây do thói quen sinh hoạt của 

mình hoặc do sự khác biệt về tôn giáo.

Nếu có gì chưa rõ hoặc không thể thực hiện, bạn hãy hỏi và trao đổi 

với những người xung quanh!

Tìm hiểu các trại sơ tán trong khu vực bạn sống

Bạn có thể liên lạc với TP/Thị trấn theo các thông tin cụ thể.

唐津市 危機管理防災課

☎ 0955-72-9260

鳥栖市 総務課

☎ 0942-85-3506

嬉野市 総務課

☎ 0954-66-9111

神埼市 防災危機管理課

☎ 0952-37-0104

大町町 総務課

☎ 0952-82-3111

多久市 防災安全課

☎ 0952-75-2181

吉野ヶ里町 総務課

☎ 0952-37-0330

江北町 総務課

☎ 0952-86-2111

武雄市 防災危機管理課

☎ 0954-23-9223

上峰町 総務課

☎ 0952-52-2181

鹿島市 総務課

☎ 0954-63-2112

みやき町 総務課

☎ 0942-89-1651

太良町 総務課

☎ 0954-67-0129

伊万里市 防災危機管理課

☎ 0955-23-2130

基山町 総務企画課

☎ 0942-92-7915

白石町 総務課

☎ 0952-84-7111

有田町 総務課

☎ 0955-46-2111

からつし ききかんりぼうさいか うれしのし そうむか

よしのがりちょう そうむか

かんざきしぼうさいききかんりかとすし そうむか

たくし ぼうさいあんぜんか

たけおし ぼうさいききかんりか

かしまし そうむか

い ま り し ぼうさいききかんりか きやまちょうそうむきかくか

かみみねちょう

ちょう

そうむか

そうむか

たらちょう そうむか

ありたちょう そうむか

おおまちちょうそうむか

しろいしちょうそうむか

こうほくまち そうむか

Ban phòng chống khủng 
hoảng thiên tai TP Karatsu.

Ban hành chính TP
Ureshino.

Ban hành chính Thị trấn
Arita.

Ban hành chính TP Tosu. Ban quản lý khủng hoảng
thiên tai TP Kanzaki.

Ban hành chính thị trấn
Omachi.

Ban  thiên tai an toàn
TP Taku.

Ban  hành chính thị trấn
Yoshinogari.

Ban  hành chính Thị trấn
Kohoku. 

Ban quản lý khủng hoảng
thiên tai TP Imari.

Ban kế hoạch hành chính
Thị trấn Ki-yama.

Ban hành chinh thị trấn
Shiroishi.

Ban quản lý khủng hoảng
thiên tai TP Takeo.

Ban hành chính Thị trấn
Kamimine.　

Ban hành chính thị trấn Tara.

Ban hành chính Kashima. Ban hành chính Miyaki. 

佐賀市 消防防災課

☎ 0952-40-7013

小城市 防災対策課

☎ 0952-37-6119

玄海町 総務課

☎ 0955-52-2111

さがし おぎししょうぼうぼうさいか ぼうさいたいさくか げんかいちょうそうむか

Ban Phòng chữa cháy chống
thiên tai TP Saga.

Ban phòng chống thiên 
tai TP Ogi.

Ban hành chính thị trấn
Genkai.

Danh mục đồ dùng mang theo trong trường hợp khẩn cấp 
Bạn hãy tham khảo danh mục dưới đây để chuẩn bị đồ mang theo cho 3 ngày

Nước, đồ ăn Vật dụng cấp cứu Đài (radio), đèn pin

· Bánh mì, đồ hộp, thực phẩm ăn liền 
không cầ n nấu
· Thực phẩm có lượng calo cao như 
sô cô la, bánh quy
· Nước uống: 3L/người/ngày

Quần áo vật dụng sinh 
hoạt.

・Đồ lót, áo khoác, khăn mặt, giầy, 
bút viết, áo mưa, giấy vệ sinh, găng 
tay bảo hộ, đồ tắm rửa, miếng dán
ấm dùng 1 lần, diêm, bật lửa, nến, 
mũ bảo hiểm, mũ v.v.

・Bộ đồ cấp cứu
・Thuốc uống thông thường

・Đài có thể bắt sóng FM･AM
・Đèn pin (mỗi người 1 cái nếu được)
・Pin

Điện thoại di động Đồ dùng khác

・Điện thoại di động, bộ sạc

Tiền mặt, con dấu, 
sổ ngân hàng. 

・Tiền mặt (cả tiền lẻ), con dấu, sổ 
ngân hàng, thẻ ngân hàng

・Sữa bột cho bé, bình sữa, bỉm, Sổ tay bà mẹ trẻ em v.v.
・Bỉm cho người già, vật dụng để chăm sóc khác, thuốc men v.v.
・Băng vệ sinh v.v.
・Túi ni long, tấm trải ni long, giấy nhôm, báo, băng dính v.v.

Hộ chiếu, thẻ lưu trú

・Hộ chiếu, thẻ lưu trú

Việc chuẩn bị trước là vô cùng quan trọng!

Giông bão, lũ lụt
Trước khi bão đến

■ Cố định hoặc chuyển vào nhà những

đồ đạc để ngoài  sân hay ban công.
■ Chuẩn bị  sẵn đèn pin ,  đài  phòng khi

mất  điện.

■ Không ra  khỏi  nhà.

■ Không lạ i  gần nơi  có nguy cơ xảy

ra  t r iều cường (biển)  hay lụt  lộ i  

(sông ngòi ,  kênh thủy lợ i )  hoặc sạt  

lở  đất  đá .

■ Chú ý  theo dõi  thông t in  khí  tượng

và đi  sơ  tán khi  có cảnh báo sơ tán.

■ Đi bộ khi đi sơ tán. Nhớ mang theo gậy

khi sơ tán trong trường hợp lụt lội  để 

chú ý tránh cổng rãnh.

■ Gia cố cửa sổ bằng băng dính,

đóng (kéo)  cửa lưới ,  cửa cuốn,  mành rèm.

■Chuẩn bị  sẵn đồ sơ tán,  lương thực.

■ Chú ý  theo dõi  thông t in  khí  tượng

qua t iv i ,  đài .

Thoát  khỏi . Sơ tán.

Khi bão đến

にげて！ 避難
ひなん


