Ứng dụng phòng chống thiên tai chính
thức ra mắt của thành phố Fukuchiyama.

Bảo vệ sinh mạng của bạn và
những người thân yêu của bạn.
( cách đọc: “Inochi”)

Phòng chống thiên tai của
thành phố Fukuchiyama

９/２５（Thü）

Ban hành lên
Nơi lánh nạn ở
đâu?
Đài vô tuyến hành
chính phát về
phòng chống thiên
tai lúc nãy là phát
sóng về cái gì?

Tôi muốn tìm hiểu
thêm các thông tin
nguy hiểm lân cận.

Nhiều tiếng Nhật
khó nên tôi không
hiểu.
Bao tải cát gần
nhất nằm ở đâu?

( Người Nhật thường
dùng bao tải cát lớn xếp
liền và chồng lên nhauđể
tránh mưa lớn hay lũ tràn
vào.)

Con đường gần nhất để bảo vệ bản thân mình và gia đình, điều đầu tiên là bạn nên “ hiểu biết”.

Miễn PHÍ
nên bạn
an tâm

Cài đặt đơn giản !
Tải xuống bằng
Google Play

Không phải để [ một ngày nào đó ]
mà bạn nên cài đặt [ ngay bây giờ ] !

Nếu có gì không hiểu xin vui lòng
liên lạc với chúng tôi.

Tải xuống qua
App Store

Phòng quản lý nguy
cơ, nguy hiểm

Chi nhánh Yakuno

Chi nhánh Miwa

Chi nhánh Ôe

Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho kĩ
càng giúp bạn lánh nạn !
Đài vô tuyến hành
chính phát về phòng
chống thiên tai lúc
nãy là phát sóng về
cái gì?

Truyền phát
thông tin
Bạn có thể xác nhận thông tin
liên quan đến thiên tai ở bất
cứ đâu, vào bất cứ lúc nào.
Bạn có thể xác nhận thông tin
về phòng chống thiên tai từ
cơ quan hành chính thông
qua chữ hoặc âm thanh.

Bao tải cát gần nhất

Tôi muốn tìm
hiểu thêm các
thông tin nguy
hiểm lân cận.

Bạn sẽ nhận được 「thông tin
bổ sung về thông tin lánh
nạn」 khi các tiêu chuẩn bị
nguy hiểm về thiên tai liên
quan đến ngập lụt, sạc lỡ đất
do từng quản lý đô thị địa
phương đề ra.

Nơi lánh nạn
Bao tải cát
Đường hầm

Đáp ứng đa
ngôn ngữ

Nơi lánh nạn
ở đâu?

Nhiều tiếng Nhật
khó nên tôi
không hiểu.

Thông tin về phòng chống thiên tai,
thông tin về nơi lánh nạn được phát
sóng và dịch đa ngôn ngữ.

Khi lánh nạn, phương hướng
nơi lánh nạn, và khoảng cách
đường thẳng sẽ được hiển
thị ! Ngoài ra nếu bạn đang
trong khu vực dự đoán sẽ bị
ngập lụt, bạn có thể sử dụng
chức năng AR để kiểm tra độ
sâu ngập lụt.

Một chút
kiến thức về
phòng chống
thiên tai

Thông tin về
nguy hiểm của
địa phương

nằm ở đâu? ( Người
Nhật thường dùng bao tải
cát lớn xếp liền và chồng
lên nhauđể tránh mưa lớn
hay lũ tràn vào.)

Ngoài rủi ro thiên tai ở vị trí
hiện tại, bạn có thể xem các
thông tin hữu ích trên bản đồ
khi gặp thiên tai.

Di chuyển
khi lánh nạn,
sơ tán.

Không biết gia
đình có ổn
không? Và đang
ở đâu?

Bạn có thể xác nhận an toàn
của gia đình người thân,
người quen khi gặp thiên tai,
và cũng có thể xác nhận vị trí
đăng nhập cuối cùng trên bản
đồ. Nếu đăng nhập tạo nhóm
trước thì bạn có thể tìm kiếm
được tất cả cùng một lúc.

Tìm kiếm lân
cận xung quanh.
Xem thông tin

Xác nhận an
toàn

Tiếng Anh

Tiếng Hàn
Quốc
Tiếng Trung
Quốc
Tiếng Bồ Đào
Nha

Tiếng Viêt

Tiếng Philippin
Tiếng Tây Ban
Nha

Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về
phòng chống thiên tai, kiến thức về lánh
nạn, giải thích các từ ngữ về khí tượng!
Hãy cùng vui với những câu đố về đề tài
phòng chống thiên tai trong khoảng thời
gian rảnh rỗi, cùng nhau học hỏi về phòng
tránh, giảm bớt thiên tai!

Cần phải
chuẩn bị
những gì từ
bây giờ?

Thành phố Fukuchiyama Bộ phận tổng vụ thị dân Phòng quản lý nguy cơ, nguy hiểm / Được sản xuất bởi Panasonic System Solutions Japan công ty cổ phần.

