
Tome ações apropriadas de evacuação e proteja sua própria vida!

5 pontos que você precisa saber: 
Refugiar significa manter-se protegido. Portanto, as 
pessoas que estão em locais seguros não 
necessitam se retirar para um local de refúgio. 
Os locais de refúgio não se limitam às escolas de 
ensino fundamental/médio e centros comunitários. 
Considere buscar refúgio em casas seguras de 
parentes e/ou conhecidos.

Máscaras, desinfetantes e termômetros estão 
em falta. Faça o  possível para levar os seus. 
 Os locais de refúgio designados pelas prefeituras 
podem ter sido alterados ou ampliados. Num 
desastre, confira os locais no Homepage da 
prefeitura, etc. 

Inclusive de carro , é perigoso se locomover ao ar-livre 
durante às fortes chuvas.

Se por algum motivo tiver que ficar dentro do carro, 
verifique suficientemente as condições ao redor 
para que não fique inundado.

num desastre, as pessoas que 
estiverem em lugares perigosos 

devem se refugiar.

Gabinete do Governo (Seção de Prevenção de Desastres)  / 
Corpo de Bombeiros

………………………

………………………….

Mesmo durante as medidas de contenção de COVID-19, 

……………………………………………….



Fluxograma de decisão para refúgio

Verifique e marque onde está sua casa 
no mapa de perigos (Hazard Map*).

O mapa de perigos é um mapa que indica por meio de 
cores as áreas com maiores riscos de inundações e 
deslizamentos de terra. Os desastres, porém, podem 
ocorrer inclusive em áreas que não estão marcadas. 

Mesmo que não esteja pintado, se vive num 
terreno mais baixo que a área ao redor ou 
próximo a um penhasco, refugie-se de acordo 
com a necessidade, tendo como referência as 
informações de refúgio da prefeitura.

A sua casa está num local pintado?

* Mesmo que haja risco de inundação, poderá 
ficar em casa e garantir sua segurança, nos 
seguintes casos:

(1) Sua casa está fora da área de alto risco das 
casas desmoronarem e/ou serem  arrastadas devido 
à inundação
(2) A casa está num local mais alto que a altura 
da inundação
(3) Tem provisão de água e comida suficiente 
para manter-se em casa até a inundação baixar.

*Mesmo que haja risco de desmoronamento, se mora 
num andar superior de um prédio suficientemente 
sólido, poderá ficar em casa e garantir sua segurança.

Não

ExceçõesDevido ao risco de desastre, por regra 
geral*, deve refugiar-se fora de sua casa.

Leva tempo para você ou seus familiares 
se refugiarem? Não

Sim

Sim

Sim SimNão Não

Tem parentes ou conhecidos que vivem 
num local seguro onde possa ficar?

Assim que anunciem 
o nível  de alerta  3, 
refugie-se numa casa 
segura de parentes ou 
conhecidos (mantenha-
os informados sobre isso 
antes).

Assim que anunciem 
o  nível  de  alerta  3, 
refugie-se no local de 
refúgio de emergência 
designado pela prefeitura.

  Aproveite este momento
　     para verificar a seguridade
                                        da sua casa! 

Início！ Que ações de refúgio você deve ter?

……………………………………
……………………

Tem parentes ou conhecidos que vivem 
num local seguro onde possa ficar?

* 

Assim que anunciem 
o nível  de alerta  4, 
refugie-se numa casa 
segura de parentes ou 
conhecidos (mantenha-
os informados sobre isso 
antes).

Assim que anunciem 
o  nível  de  alerta  4, 
refugie-se no local de 
refúgio de emergência 
designado pela prefeitura.


