
Prepare-se para o terremoto 

Realize as obras de reforço antiterremoto da casa e tome as 

medidas para evitar a queda de móveis.  

 

○ Se a sua casa é relativamente antiga, construída em 1981 ou antes, é 

recomendável que contrate um especialista para fazer a checagem 

antiterremoto da resistência, e se houver necessidade, faça a reforma o 

mais rápido possível (Algumas prefeituras oferecem subsídio para fazer a 

checagem antiterremoto da resistência e fazer a reforma).  

○ Coloque os dispositivos de segurança contra queda nos móveis grandes. 

○ Não coloque os objetos perto das portas e nos corredores, e cole nos 

vidros o filme de proteção para não se espalhar.  

 

Tenha um estoque de alimentos, bebidas, etc., em casa, e deixe 

preparado uma bolsa com os objetos necessários para levar consigo 

quando acontecer um terremoto.  

 



○ Quando ocorrer um terremoto, os alimentos e as bebidas vão demorar até 

serem distribuídos às vítimas. Por isso, cada um precisa ter um estoque em 

casa para sobreviver esse período. É recomendável que as pessoas que 

moram em prédios altos guardem maior quantidade de alimentos e bebidas, 

pois o elevador pode parar de funcionar e terão de usar a escada.  

○ Prepare também uma bolsa com os objetos de emergência para levar 

consigo na hora de se refugiar.   

 

Aprenda sobre a prevenção de desastres de terremoto   

 

Experimentando o combate ao fogo no Centro geral provincial de prevenção de 

desastres  



○ Para poder tomar as medidas adequadas quando ocorrer um terremoto, é 

importante saber que tipo de dano é causado pelo terremoto e tsunami, e 

quais medidas são eficazes para reduzir os danos.  

○ O governo provincial realiza a educação para a prevenção de desastres, e 

divulga as informações em diversas línguas para os estrangeiros na 

homepage e por outros meios. Recomendamos que dê uma olhada.  

Confirme com antecedência a rota de refúgio, o local de refúgio, o 

método de comunicação com a família, etc.  

 

○ Confirme o método de comunicação e o ponto de encontro com os 

familiares que não estão em casa pelo trabalho ou pela escola, além do 

local de refúgio do bairro.  

○ Em caso de catástrofe, os telefones normais e os telefones celulares 

muitas vezes não funcionam. Por isso, confirme com os seus familiares 

para usar os telefones públicos, o disque mensagens de emergência (NTT 

Leste) ou o serviço de mensagens de emergência (cada companhia de 

telefonia celular).  

 


