
TIPOS DE AVISO DE EMERGÊNCIA 

 

 Em momentos críticos, é fundamental saber interpretar as informações 

importantes para poder agir com urgência. O governo japonês estabelece 3 estágios de 

avisos em situações de emergência, que são veiculados pela TV, rádio, telefones 

celulares e transmissores instalados nas residências.  

Além desses meios, recomendamos também curtir e seguir a página no 

Facebook da Associação Internacional de Komatsu (KIA), onde os avisos para a cidade 

são veiculados em português e em outras línguas.  

 Porém, a tradução pode atrasar a difusão de informações urgentes. Por isso, é 

importante conhecer com antecedência os 3 estágios de avisos para saber agir 

adequadamente em cada caso. Tente guardar a pronúncia e a escrita em kanji dos avisos 

em japonês. Converse e oriente sua família, de modo que todos procedam da mesma 

maneira para evitar desencontros e desentendimentos. 

避難
ひ な ん

準備
じゅんび

Hinan Junbi 

Recomendação de preparação para refugiar-se. 

É uma situação de perigo iminente.  

☆ As pessoas devem ficar prontas e alertas aos avisos para sair de 

casa ou do trabalho caso seja necessário. O kit de emergência deve 

estar preparado e pronto para se levar junto. 

☆ Entrar em contato com os membros da família para confirmar 

onde cada pessoa está e como vão proceder no caso de emergência. 

☆ Idosos e portadores de necessidades especiais devem ser levados 

para o abrigo de emergência. 

避難
ひ な ん

勧告
かんこく

 

Hinan Kankoku 

Aviso para refugiar-se imediatamente. 

É uma situação que apresenta perigo real para as pessoas.  

☆ Todos devem ir imediatamente para o abrigo de emergência (local 

de refúgio) mais próximo do local onde estiverem. Todos devem levar 

seus próprios kits de emergência.  

☆ Se a movimentação até o abrigo de emergência for perigosa (fortes 

tremores, chuva forte, incêndios, inundação nos arredores etc.), a 

pessoa deve procurar um local seguro próximo ou ficar onde está e 

tomar todas as medidas possíveis para proteger-se. 

避難
ひ な ん

指示
し じ

 

Hinan Shiji 

Ordem para refugiar-se urgentemente. 

É uma situação que apresenta perigo extremo para as pessoas. 

☆ Aqueles que ainda não foram para o abrigo de emergência devem 

ir imediatamente. 

☆ Se a movimentação até o abrigo de emergência for perigosa, a 

pessoa deve ir até o lugar seguro mais próximo e tomar todas as 

medidas possíveis para proteger-se. 

 

https://ja-jp.facebook.com/%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E5%B8%82%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%94%E4%BC%9A-212205715542455/
https://ja-jp.facebook.com/%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E5%B8%82%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%94%E4%BC%9A-212205715542455/

