
 

Bộ nội các（Ban phòng chống thiên tai）- Bộ phòng cháy chữa cháy 

Bắt đầu từ ngày 20/5/2021 

Phải đi sơ tán ngay 

khi có “Lệnh sơ tán”  
hủy bỏ “Cảnh báo sơ tán” 

 

 

Báo động 

 cấp  

4 

 

 

  

 

 

 

Chú ý cập nhật thông tin mới nhất 

(Bộ khí tượng) 

 

 

 

 

 

※１Trên thực tế không thể nắm bắt được toàn bộ tình trạng thiệt hại của các địa phương cụ thể vì thế không 

thể khẳng định chắc chắn sẽ phát lệnh“cảnh báo cấp độ 5 ”  

※2 “Lệnh sơ tán” sẽ phát vào thời điểm phát lệnh “cảnh báo sơ tán” 
※3 Cấp độ 3 là cấp độ thông báo ngoài việc người cao tuổi bắt đầu sơ tán đồng thời cũng là thời điểm để quyết 

định với trường hợp muốn tự đi sơ tán hay chuẩn bị bắt đầu sơ tán 

Mưa to・Ngập, lụt・Sóng lớn 

(Bộ khí tượng) 

 

Mức báo động                   Thông tin phải đi sơ tán(mới) 

Chú ý cập nhật thông tin 

mới nhất 

(Bộ khí tượng) 

 

Mưa to・Ngập, lụt・Sóng 

lớn 

(Bộ khí tượng) 

 
 

 

Chuẩn bị sơ tán, 

người cao tuổi bắt 

đầu sơ tán 

高齢者等避難開始 

 

・Lệnh sơ tán (khẩn 

cấp) 

・Cảnh báo sơ tán 

 

Xác nhận đã xảy ra 

thiên tan 
(Chỉ phát lệnh khi xác nhận thiên tai 

đã xảy ra) 

Thông tin cũ 

Người cao tuổi bắt 

đầu sơ tán※3 

 

Lệnh sơ tán※2 

 

Khẩn cấp đảm bảo 

an toàn tính mạng  
※1 

 
 

 

 
 

 

～～～＜Từ cấp 4 nhất định phải sơ tán＞～～～ 
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Cấp độ 5 không còn ở 

tình trạng có thể sơ tán 

một cách an toàn.  

Tính mạng đang bị đe 

dọa. 
Không thể đợi đến lúc có lệnh 

“Khẩn cấp đảm bảo an toàn 

tính mạng ” 

“Cảnh báo sơ tán”bị hủy bỏ. 

Có báo động cấp 4”Lệnh sơ 

tán  

Thì phải đi sơ tán khỏi  chỗ 

nguy hiểm  

Với trường hợp cần có thời 

gian đi sơ tán như người 

cao tuổi hay người  khuyết 

tật 

Thì phải chuẩn bị sơ tán 

khi có báo động cấp 3 

Thiên tai đã 

xảy ra, tình 

trạng cấp bách  

Có khả năng 

bị thiệt hại 

cao 

Có khả năng bị 

ảnh hưởng 

Thời tiết đang 

chuyển biến xáu 

Thời tiết có khả năng 

chuyển biến xấu 


