
▼Thông tin của từng người trong gia đình                  （Tiếng Việt・ベトナム語）  

Tên Số điện thoại và địa chỉ 
Thông tin khác 

(Nhóm máu, điều  
quan trọng khác) 

   

   

   

   

   

▼Liên lạc khi khẩn cấp 
 Tên Số điện thoại Thông tin khác 
Cơ quan thành 
phố, quận v.v...    

Sở Cảnh sát    

Đồn Cảnh sát    

Trạm cứu hỏa    
Điện    
Gas    

Nước    

Điện thoại    

▼Nơi tránh nạn v.v... 
Nơi tránh nạn  
Đường đi đến 
nơi tránh nạn 

 

Điều mọi người 
trong gia đình 

phải biết 

 
Bình thường gia đình 
bạn hãy bàn với nhau 
về những điều nêu ra 
sau đây. 

Bản kiBản kiểm tra an toàn nhà ểm tra an toàn nhà rriiêênngg  
  Không ai biết được khi nào, ở đâu thì 
thiên tai bao gồm động đất sẽ xảy ra. 
  Việc hàng ngày có sự chuẩn bị về 
tinh thần, vật chất là rất quan trọng. 
  Bạn hãy kiểm tra lại đồ đạc ở nhà bạn, 
chuẩn bị những đồ cần thiết cho đầy đủ. 
  Cả gia đình bạn hãy thử kiểm tra. 

Thức ăn và quần áo 

Đồ quý 

Đồ dùng cần thiết để an toàn 

Đồ tiện dụng 
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Thức ăn, quần aó v.v... Đồ quý 
Nước 

(Mức thiết yếu cho 
một người:3L/ngày) 

 Thức ăn 
(Đủ ăn cho 3 ngày)  Con dấu  Tiền mặt 

(chuẩn bị tiền lẻ)  

Thức ăn sẵn  
Thức ăn    
   đóng hộp  Giấy tờ tùy thân  

Sổ ngân hàng, 
bưu điện v.v...  

Quần áo  Quần áo lót  Đồ tiện dụng 
Sữa bột 

Bình sữa  
Áo mưa 

Dù  
Bật lửa 
Diêm  Rađio xách tay  

Tã giấy  
Chăn 
Mền  

Đèn pin 
Nến  Pin dự trữ  

Đồ cần thiết để an toàn Khăn ướt  
Văn phòng phẩm 

(viết, giấy, vở v.v...)  

Đồ dùng sơ cứu  Thuốc tây 
(cả phần dự trữ)  Túi ni-lông  Vải bạt  

Bao tay 
Khẩu trang  

Giầy 
Tất  Băng dính  Bếp gas nhỏ  

Mũ bảo hiểm 
Mũ bảo vệ đầu  Túi ngủ  Đồ chơi trẻ con  

Bạn hãy giữ cẩn thận trong người đồ quý nếu mang ra ngoài. 


