
Cơn bão số 19 vào tháng 10 năm 2019 đã nhấn chìm nhiều căn nhà , ô tô và đã làm rất nhiều người 

chết và bị thương . Năm ngoái cũng như năm nay, mưa lớn đã gây ngập lụt cũng như sạt lở trên diện 

rộng làm nhiều người mất tích và thiệt hại lớn về người và tài sản  

 

Vào thứ 7 ngày 23/7/2022 thành phố Iwaki sẽ diễn tập “Phòng chống thiên tai ”. Thiên tai có thể xảy ra bất 

cứ lúc nào. Vào hôm diễn tập, một lần nữa hãy xác nhận nơi sơ tán gần nhà hay gần công ty nhất ở đâu nhé. 

 

【Tổng diễn tập phòng chống thiên tai lần thứ 1】 

 

Thời gian: 8:30-11:30 thứ 7 ngày 23/7/2022 

Nội dung :  Đây là buổi diễn tập , không cần phải đi sơ tán 

① Thông tin về thiên tai sẽ được phát 2 lần vào  8:30 và 9:40 

・ Mail sẽ được gửi qua mail theo khu vực của nhà mạng cũng như mail cảnh báo thiên tai của thành phố 

       ※Chỉ những người đăng kí nhận mail cảnh báo thiên tai của thành phố mới nhận được mail diễn tập. 

Hãy đăng kí sẵn mail cảnh báo thiên tai của thành phố 

・ Khi có nguy hiểm sẽ nghe thấy báo động  

※ Hãy nghe và xác nhận tiếng báo động để đề phòng khi có thiên tai xảy ra  

 

 

 

 

 

  

②  VACAN Maps là ứng dụng cung cấp và cập nhập thông tin mới nhất về từng địa điểm sơ tán cụ thể 

    ※Hãy tự tìm hiểu trước để phòng khi cần dùng đến để cập nhật thông tin  

Hãy quét mã QR bên dưới để cài đặt các ứng dụng cần thiết 

 

 

   

 
Hướng dẫn cài đặt mail cảnh 

báo thiên tai của thành phố 

Iwaki bằng tiếng Việt Nam 

5.giây 
Dừng.15 giây 

5.giây 5.giây 
Dừng.15 giây Dừng.15 giây 

1 phút  Dừng 5 giây 1 phút 

Thông báo mực nước sông đang ở mức nguy hiểm 

Là thông báo 「危険-kiken- nguy hiểm」, 「逃げて-nigete-hãy sơ tán mau」 

Khi ở mức báo động cấp độ 5 có thể sẽ không sơ tán kịp, thế hãy sơ tán ngay khi thấy nguy hiểm 

Báo hiệu số 1 

(8:30) 

Báo hiệu số 4 

(9:40) 

Giải thích về ứng 

VACAN 

Ứng dụng VACAN  


