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○印 REFÚGIO PARA QUANDO OCORRER TERREMOTO 
 

Em casos de desabamento de edifícios, incêndio ou expansão de fogo, vazamento 
de objetos perigoso se, por estes motivos sentir ameaçado pelo perigo, ou quando tiver 
cha- mada de abrigo pela Associação Comunitária do Bairro, do líder da Organização  
Independente, também, se tiver ordem de refúgio  pelo funcionário público, do corpo 
de bombeiros e pelo policial, refugiem-se, por favor !!!  

 Na cidade de Kawasaki, em quase totalidade de 170 das escolas públicas primária , 
ginasial e secundária mais a Faculdade de Enfermagem, Centro Su lista de Salvamento 
(Nambu Bousai Center).  Acesse o homepage da cidade de Kawasaki para saber o local 
do refúgio que se acha definido que tal bairro  irá para tal local. Vamos deixar 
confirmado o local do refúgio com antecedência. Porém, se, por algum motivo de perigo 
não puder ir ao local destinado, procure um local que possa ir com segurança, refúgio 
seguro, parque, área desocupada, área espaçosa.  Isso não quer dizer que,se não for ao 
local de refúgio não receberá socorro.   A pessoa que está passando dificuldades na 
residência, procure receber ajuda necessária e orientações ouvindo a  "Rádio Kawasaki 
FM 79.1 Mtz" da cidade  de Kawasaki, que estará informando os locais de refúgio  
para  atender    os      socorros. 
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●  CUIDADOS A SEREM TOMADOS QUANDO TERREMOTO VIER 
 
 SEM FALTA  desligue o central de gás e o gerador de eletricidade. 
 Use calçados de sola firme, use roupas adequadas para proteção da cabeça, tome cui – 
 dado com os objetos perigosos com fios cortados.  Pode deparar com idosos acamados 
 ou fìsicamente incapacitados.  Para se locomover faça-o sempre utilizando a fala ver- 
 bal.  Os pertences sòmente o mínimo possível, ou seja, o mínimo necessário para so – 
 brevivência.  Em frente a casa deixe um aviso que possa entender que se encontra em 
 refúgio, que se tem segurança, local do refúgio e local para contato, após todos   estes 
 detalhes vamos ao refúgio.  Quando houver a chamada para o refúgio pelo funcioná – 
 rio público, por favor siga a orientação do mesmo sem falta.  Também, não utilize   o 
 carro para ir ao local do refúgio.  O uso do veículo após o acidente de carro não só  se 
 torna obstáculo para ambulância e corpo de bombeiros, como também, causar aciden – 
 tes de tráfego.  Quando do acidente de carro, estiver dirigindo, com calma estacione o 
 carro carro no acostamento do lado esquerdo da rua, desligue o motor, deixe a  chave 
 no contato e saia do carro sem trancar a porta e caminhe a pé até o refúgio. 
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  ○印 DISQUE 171 GRAVAÇÃO DE MENSAGEM 

 
"dial 171" gravação da mensagem de ocorrências do terremoto.  Para  gravar 
uma mensagem DISQUE 171, que entrará em contato com a  DISCAGEM  DA 
MENSAGEM.  Dial 171 é considerado "A voz da gravação dial"  pelas pessoas 
da área e de diversas outras áreas.  As gravações feitas pelas pessoas da área 
informando vários meios de segurança além de ser ouvidas pelas pessoas   de 
outras áreas , pode ser  passada  mensagens pelas pessoas de outras  áreas 
para as pessoas da área.   
Quando ocorrer terremoto, da erupção ocorrer desastre, provàvelmente, as  li- 
nhas telefônicas fiquem danificadas e congestionadas,  neste caso, a discagem 
da mensagem de acidentes entra em atendimento. 
O atendimento à discagem de recados gravados, as condições de atendimen- 
to serão decididos pelo NTT Higashi Nihon e será transmitidos através da rá – 
dio  e televisão.  Para utilizar esta discagem, disque 171, siga orientação  do 
guia e registre a sua mensagem, regenere a mensagem.  Todas as pessoas que 
conhecem o número do seu telefone poderão ouvir a sua mensagem gravada. 
Quando deixar a mensagem registrada e não quiser ser ouvido pelos terceiros, 
há necessidade de registrar a SENHA.  Em caso de utilizar a SENHA não es- 
quecer de entrar em contato com os familiares para definição da SENHA. Pa – 
ra informações com mais detalhes a respeito da "gravação da mensagem"  en- 
tre em contato com a NTT Higashi Nihon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Programação da "Rádio Kawasaki FM 79.1 Mtz" ,  em português 

             Todas as Segundas e Quintas-Feiras 
            Horário ： Das 10：30 hs. às 10：40 hs. , e, 
                    Das 23：00 hs. às 23：10 hs 
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