Mengungsi ke lokasi
evakuasi
Tempat evakuasi yang
sudah di tentukan pemda setempat,
ada kemungkinan terjadi perubahan
tempat evakuasi atau tempat diperluas.

Evakuasi ke rumah kerabat
atau kenalan yang aman
Anda harus berbicara dengan mereka
terlebih dahulu tentang evakuasi
selama bencana.
Catatan: Periksa peta bahaya

Andalah yang untuk memastikan keamanan.
harus
Tempat berlindung
Menyelamatkan
Evakuasi ke hotel,
di dalam ruangan
Anda harus memeriksa peta bahaya
diri
anda
Penginapan，dll yang aman.
Jika terjadi bencana cek situs web pemda
setempat.

Anda harus membayar biaya akomodasi
umum. Cobalah untuk memesan
atau memeriksa terlebih dahulu.

①家屋倒壊等反乱想定区域
Catatan:
Periksa peta bahaya untuk
に入っていない
memastikan
keamanan.

untuk memastikan Anda memenuhi
“3 kondisi” yang dijelaskan di bawah ini.

❶Rumah Anda tidak terletak di daerah dengan
potensi banjir yang dapat menyebabkan
rumah-rumah runtuh.
❷Letak rumah Anda lebih tinggi dari ketinggian banjir
❸Anda dapat bertahan hingga air surut dan masih
memiliki persediaan air/makanan yang cukup,dll.

Level
siaga

４
Level siaga

５

Informasi evakuasi baru

Tindakan
Keselamatan Darurat

Langkah-langkah
yang harus di lakukan

Selamatkan diri segera!
Keadaan sangat berbahaya

～～< Pastikan Anda mengungsi sesuai level siaga 4 ! >～

４

Instruksi Evakuasi

Evakuasi semua orang dari
tempat yang berbahaya

３

Proses Evakuasi Lansia,dll.

Evakuasi semua lansia dari
tempat yang berbahaya

２

Peringatan Hujan Deras,Banjir,
atau Gelombang Badai
（Badan Meteorologi Jepang）

Perhatikan kembali kapan
harus mengungsi

１

Kemungkinan Peringatan
（Badan Meteorologi Jepang）

Tingkatkan kewaspadaan akan
adanya bencana

Referensi: homepage kantor kabinet pencegahan bencana alam [informasi pedoman evakuasi( Reiwa tahun ke 3 )]

」

※web mabes polri

Jika terjadi bencana berskala besar seperti kerusakan jalan,tanah longsor dan,
bangunan yang runtuh Untuk mengetahui informasi kerusakan tersebut mabes
polri mengharapkan anda memberikan informasi berupa foto dan video.
Cara untuk memposting dan contoh foto Silahkan cek “situs posting informasi bencana”di web mabes polri.

Postingan tidak di terima selama keadaan normal .

Kepolisian prefektur Yamagata

meteorological .
informasi evakuasi

Langkah saat evakuasi
● Cek peta bahaya
・kedalaman genangan
□ ～0.3ｍ □～0.5ｍ □0.5～１ｍ □0.5～３ｍ
□３～５ｍ □５～10ｍ □10～20ｍ □20ｍ～
・□Area kemungkinan bahaya tanah longsor
□Area waspada bahaya tanah longsor

Level siaga１
Kemungkinan Peringatan
（Badan Meteorologi
Jepang）
～Risiko cuaca memburuk～

Informasi peringatan
dini(kemungkinan
peringatan alarm)

Level siaga２
Peringatan Hujan
Deras,Banjir,
atau Gelombang Badai
（Badan Meteorologi
Jepang）
～Cuaca memburuk～

Hati hati akan hujan lebat
Peringatan hati hati akan banjir
Kemungkinan akan beralih ke
peringatan hujan lebat

Level siaga３
Proses Evakuasi
Lansia,dll.

● Waktu yang tepat untuk mengungsi
□Level siaga３
□Level siaga４
□lain lain ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Contoh：selokan di dekat rumah meluap
● Tempat evakuasi cek tempat evakuasi di web pemda setempat
・tempat evakuasi yang telah di tentukan (banjir)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Contoh: aula umum
・tempat evakuasi yang telah di tentukan (tanah longsor)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Contoh: sekolah (SD)
・ lain lain ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Contoh: rumah bapak si A
● periksa kembali rute evakuasi yang aman

● Cek kembali barang bawaan pada saat mengungsi
□ makanan □ minuman □ obat
□ kartu asuransi
□ senter
□ barang-barang untuk menghindari penyakit menular dll

〇

perhatikan selalu informasi cuaca

〇

dapatkan informasi evakuasi dari pemda setempat

〇

para lansia dan orang yang memiliki disabilitas beserta
perawatnya atau yang tidak bisa bergerak cepat untuk
mengungsi, mulailah mengungsi.

～Risiko bencana～

Air banjir berwarna coklat dan berlumpur sehingga batasan
jalan dengan saluran air, dan tutup lubang got yang terbuka
tidak akan kelihatan.
Jika anda harus bergerak di genangan air gunakan tongkat
untuk meyakinkan jalan yang aman.

Peringatan hujan lebat
Peringatan banjir

Level siaga４
Instruksi
Evakuasi

〇

Segeralah mengungsi Jika anda berada di lokasi yang berbahaya
Bepergian saat hujan lebat adalah hal yang
berbahaya,meskipun berada di dalam mobil. Jika Anda
terpaksa harus menghabiskan malam di dalam
mobil,periksa lingkungan sekitar Anda,dll. dengan
saksama untuk memastikan Anda tidak terjebak banjir.

～Bencana berisiko tinggi～

Informasi peringatan
tanah longsor

Level siaga５
Tindakan
Keselamatan
Darurat

〇

Anda berada di tempat yang sangat berbahaya segeralah mengungsi
secepatnya .
Jika lokasi ke tempat evakuasi berbahaya, ambillah tindakan
yang bisa menyelamatkan anda seperti naik ke lantai atas dan
hindari kamar yang posisinya dekat tebing.

～Kejadian bencana/
Bencana yang akan detang～

Peringatan khusus hujan lebat

Yamagata

jaringan informasi

Dapatkan informasi yang jelas dan tepat dari polda setempat
Untuk mendapatkan informasi ini, kirim mail kosong melalui kode QR ini dan daftar
sesuai dengan panduan yang di berikan. Pendaftaran gratis.

