
▼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... 
   

S  C nh  át    

  n C nh  át    

Trạm c u h a    

 iện    

Gas    

Nư c    

 iện thoại    

▼Nơi tránh nạn v.v... 

Nơi tránh nạn  
 ường đi đến 
nơi tránh nạn 

 

 iều mọi người 

trong gia đình 

ph i  iết 

 
Bình thường gia đình 
 ạn hãy  àn v i nhau 
về những điều nêu ra 
 au đây. 

B n kiB n kiểm tra an toàn nhà ểm tra an toàn nhà rriiêênngg  

  Không ai  iết được khi nào,   đâu thì 

thiên tai  ao g m động đất  ẽ x y ra. 

  Việc hàng ngày có  ự chuẩn  ị về 

tinh thần, vật chất là rất quan trọng. 

  Bạn hãy kiểm tra lại đ  đạc   nhà  ạn, 

chuẩn  ị những đ  cần thiết cho đầy đủ. 

  C  gia đình  ạn hãy thử kiểm tra. 

Th c ăn và quần áo 

   quý 

   dùng cần thiết để an toàn 

   tiện dụng 

 

 

Trang we  của Trụ    C nh  át tỉnh Saitama 

 http://www/police.pref.saitama.jp/kenkei/ 



 
 

Th c ăn, quần aó v.v...    quý 

     
(M c thiết yếu cho 
một người    ngày) 

         
( ủ ăn cho   ngày) 

 Co  dấu   iề  mặt 
(chuẩn  ị tiền lẻ)  

             
           
   đó g  ộp 

 Giấy tờ tùy t â   
S   gâ     g  
  u đi          

 

Quầ  áo  Quầ  áo lót     tiện dụng 

     ột 
B        

 
Áo m   
Dù 

 
B t l   
Diêm 

 R đio  á   t y  

Tã giấy  
C    
Mền 

 
    pi  
    

 Pin d  t    

   cần thiết để an toàn K      t  V   p ò g p ẩm 
(viết, giấy, v  v.v...) 

 

   dù g      u    uố  tây 
(c  phần dự trữ)    i  i-lông  Vải  ạt  

Bao tay 
K ẩu t   g 

 
 iầy 
 ất 

 B  g dí    B p g        

Mũ  ảo  iểm 
Mũ  ảo    đầu 

   i  gủ        i t ẻ  o   

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


