IGA★ GURIO

Meus dados pessoais

Prevenção
de desastres

Nome:

Nome:
Data de
nascimento:

ano

mês

Local de encontro
Tipo
sanguíneo:

Relação:

Tipo
sanguíneo:

Relação:

Tipo
sanguíneo:

Terremoto

Alergia:
TEL:

Nome:
Contato:
Nome:

Se tiver alguma
característica especíﬁca
ou algo que preocupa,
escreva☆

③ Dobrar

TEL:

② Dobrar

③ Dobrar

Relação:

Contato:

Sexo:

Médico da
família:

Vamos combinar um ponto de encontro ou forma de
contato para que possa se refugiar com segurança,
mesmo que a família esteja separada.

Tipo
sanguíneo:

Relação:

Nome:

Tipo sanguíneo:

Nome:

Forma de contato com a família

Contato:

dia

Endereço:

Escola:

Associação Geral do Conselho da Juventude de Iga
Projeto de comemoração do 60º ano de fundação
www.iga-jc.net/

Dados da família

Deslizamento
de terra

Inundação

Contato:
Notas
Telefone de emergência
Polícia

110

Bombeiro e
ambulância

119

Serviços públicos

① Dobrar

Prepare-se para desastres
Vamos preparar um “kit de emergência” para levar
quando for refugiar e “Estoque de Mercadorias”
necessários para sua vida diária.

Combine com a família
onde deixar!

Estoque de
Mercadorias

kit de
emergência

Local
Dicas para o kit de emergência!
★ Dê preferência às coisas que não poderá emprestar.
★ Veriﬁque regularmente. (Veriﬁque a data de vencimento.)
★ Deixe separado“kit de emergência”e“estoque de mercadorias” .
Já preparou o kit de emergência e o estoque de mercadorias?
Kit de emergência

Check!

Estoque de mercadorias

Terremoto

Es
t
t á
re
me
n
d
o

Primeiro, abaixe

Banheiro descartável

Toalhas

Lenço umedecido
(tesoura e pá)

Preparativos para chuva (guarda-chuva
e capa)

Galão de polietileno para água

Objetos de valor

Combustível

(fogão de mesa
e cilindro de gás)

・Inundação

Terremoto

Não se mova

Check!

Roupas

Ferramentas

Proteja a cabeça

Proteja-se
imediatamente!!

Fotos de desastres
Deslizamento de terra

Inundação

Em Iga também
pode acontecer
um desastre desses!

Ouça a instrução.

・Deslizamento de terra

Utensílios de higiene pessoal

① Dobrar

Digite

Água

(remédios e
esparadrapo)

Prefeitura

Telefone de recado emergencial 171

Água potável

Medicamentos

Gás

★ Quando o tremor passar, apague o fogo
e desligue a chave geral da luz.
★ Não saia para fora apressadamente.
★ Não se aproxime de portões e muros.

・Chuvas fortes

Lanterna

Água

Quando ocorrer o desastre

Alimentos

Alimentos

(que pode comer
imediatamente)

Luz

★
★
★
★

Informe-se sobre as condições do tempo pela televisão, rádio, internet, etc.
Refugie imediatamente se houver perigo de inundação ou deslizamento de terra.
Não ﬁque na rua e não se aproxime de rios cheios em especial.
Quando for refugiar, tome cuidado com valetas e bueiros!

Esteja sempre atento aos lugares perigosos
no bairro e no caminho escolar!
Saiba onde é o seu local de refúgio!

Para gravar, digite

Para ouvir, digite

Ouça a instrução.

Número do telefone (ﬁxo) da pessoa que está na
área do desastre, a partir do código de área
Ouça a instrução.

Gravar a mensagem
Edição:

Ouvir a mensagem

Associação Geral do Conselho da Juventude de Iga

