Atitudes básicas no momento quando receber o Boletim de Emergência de Terremoto
▼O Boletim de Emergência de Terremoto será anunciado conforme mensagens de texto e áudio abaixo
Em lugares onde há multidão
Alerta Urgente
de terremoto
Prepare-se
para tremores
fortes.
Mantenha a
calma e
procure abrigo
nas
proximidades.
（Agência
Meteorológica
do Japão）

Mantenha a calma.
No local onde se encontra, proteja a sua cabeça e
prepare-se para tremores fortes.
Fique distante das lâmpadas ou outros objetos
suspensos.

※A mensagem é enviada de acordo com o
idioma configurado no seu aparelho.

▼ Como utilizar estas informações
Mantenha a calma e não entre em pânico.
Prepare-se para tremores fortes. Proteja-se até que os
tremores parem.
Proteja bem a sua cabeça.
Tome cuidado com os objetos que caem do alto.
Tome cuidado com a queda de móveis, desabamentos de
prédios, etc.
Fique longe de lugares perigosos.
Em casa

Não freie o carro repentinamente
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Cuidado com o desmoronamento de muros
de blocos.
Tome cuidado com a queda de máquinas
de vendas automáticas.
Tome cuidado com a queda de placas e
estilhaços de vidro.
Tome cuidado com a queda de paredes dos
prédios.
Caso esteja perto de um prédio resistente
ao terremoto, refugie-se nele
Nos trens e nos ônibus

Proteja a sua cabeça e refugie-se em algum lugar
seguro como debaixo de uma mesa resistente.
Fique longe dos móveis grandes e pesados.
Não saia correndo de casa.
Quando não puder, não tente apagar o fogo.
Abra a porta para garantir uma passagem para
sua saída.
Dirigindo o carro

Ao ar livre (nas ruas da cidade)

Segure firme as argolas ou corrimões.
No elevador
Aperte o botão do andar mais
próximo e desça do elevador.
Nas montanhas e ribanceiras
Tome cuidado com pedras e
desmoronamentos de terras.
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