
Điểm lánh nạn khi thiên tai xảy đến (Nơi lánh nạn khẩn cấp và điểm lánh nạn tập trung) 
●Nơi lánh nạn khẩn cấp 
Là nơi ta cần chạy đến để lánh khỏi hiểm họa thiên tai, ưu tiên việc bảo toàn tính mạng. Là những địa điểm 
không bị ngập nước khi có sóng thần như nơi hội họp của khu phố, hay nơi không bị sạt lở đất khi có lũ lụt như 
các tòa nhà trường học,… Tùy vào loại thiên tai sẽ có nơi lánh nạn khẩn cấp khác nhau nên cần xác nhận địa 
điểm tương ứng từ trước. 
Hoặc cũng có thể đến lánh nạn khẩn cấp tại nhà người thân hay người quen ở nơi không bị ảnh hưởng của thiên 
tai. 
 

●Điểm lánh nạn tập trung 
Là nơi ta sống tạm thời trong trường hợp không thể trở về nhà riêng bị thiệt hại do thiên tai. Nơi lánh nạn được 
chỉ định thường là các trường tiểu học, trung học và không phân biệt loại thiên tai. Đa phần các nơi lánh nạn 
khẩn cấp trong nhà có thể được sử dụng tiếp làm điểm lánh nạn tập trung. 
Khi nhà riêng và khu vực sống của bạn được xác định là an toàn, hãy về nhà!  
  
●Danh sách nơi lánh nạn khẩn cấp và điểm lánh nạn tập trung 
Danh sách này ghi chú các nơi lánh nạn khẩn cấp gần nhất ở từng khu vực. Tuy nhiên không nhất thiết phải lánh 
nạn theo đúng địa chỉ này. Xin hãy xác định trước nhiều lộ trình lánh nạn trong tường hợp khẩn cấp bằng bản đồ 
lánh nạn hazaado.  
   
● Cách đọc「災害ごとの注意事項（Chú ý khi có thiên tai）」 
 △ Là những cơ sở có phần nằm trong khu vực cảnh báo nên chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp sau 

khi xác nhận ở mục 「参考（Tham khảo）」. 
 × Là những cơ sở nằm trong khu vực cảnh báo nên về nguyên tắc không thể sử dụng.  
 
●Nơi lánh nạn khẩn cấp trong nhà（khi có sạt lở, lũ lụt, sóng thần）,  điểm lánh nạn 
（Bảng） 
 
●Nơi lánh nạn khẩn cấp ngoài trời（khi có động đất, sóng thần, hỏa hoạn lớn） 
（Bảng） 
 


