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● Para pessoa que sofreu danos e tem a preocupação com a alimentação, roupa e abrigo mas 

o mais importante é busca de informações. 
A prefeitura e secretaria distrital informará o local de refúgio nas escolas municipais de 
primário, ginásio e colegial, na organização oficial da população e todas as escolas 
maternal, jardim de infância e casas de assistência social estarão instalados a rádio 
transmissora de informação sobre o terremoto.  
A FM K- City estará dando cobertura total sobre o desastre ocorrido no terreomto. 
Além disso através do home page da cidade de Kawasaki, estará informando o quadro de 
anúncios nas condições de refúgio, informação sobre a vida, informação sobre segurança e 
outros. http://www.city.kawasaki.jp/ 
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● Em caso do local de refúgio determinado não for possível por cauasa do desastre,procure o 
local mais próximo e evite de se refugiar em locais abertos como bosques, terreno baldio. 
A pessoa que sofeu danos e precise de refúgio, está decidido a escola mais perto da sua 
residência para se abrigar. Procure conversar com a família sobre onde se refugiar e 
confira para não ter contra-tempos. 
Em caso de refúgio, 51 escolas e centro de desastre da região sul estarão dando assistência 
aos refugiados como alimentação, cobertores e assistência médica. A organização 
independente da área estará dando assistência e procure cooperar junto para facilitar no 
trabalho de refúgio e segurança. 
Sejam providos de alimentos para proteger a vida e previna o necessário para caso de 
terremoto, pois somente você poderá proteger a sua vida. 
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● Quando o terremoto ocorrer e procurar entrar em contato com a pessoa da famíla,muitas 

vezes o telefone não estará funcionando normalmente. 
Neste caso há método que estabelece contato com a famíla. Para isso registre uma 
gravação na secretária eletrônica. A NTT tem a assistência prória voice mail service, 
disque mensagem para desastre [ saigai yo dengon dial]. Este serviço se torna ativo 
somente no momento do desastre. Com a colaboração das Tvs e rádios informará sobre 
este serviço. 
 
Em primeiro disque 171. 
Em seguida terá a orientação, esta linha é para mensagem para o desastre. Para quem 
deseja registrar deigiete 1, para gravação 2, para quem deseja utilizar a senha 3, para re 
play da senha digite 4. Após ouvir a mensagem e desejar se registrar, digite 1. Terá a 
seguinte orientação. Para quem sofreu deastre disque o número do telefone da sua 
residência ou para quem deseja entrar em contato com a pessoa que sefreu o desastre 
disque o telefone da pessoa que quer encontrá-lo. Em seguida terá a orientação de deixar a 
mensagem durante 30 segundos. E, a mensagem que é registrado não é informada 
automaticamente. Para ouvir a mensagem deve discar 171. No momento do uso deste 
sistema podem ser diferentes na explicação de acordo com a ocorrência atual do desaste. 
Cofirme antecipadamente através da Tv ou rádio sobre este sistema. 

Ocorre casos de telefone da sua residência ter dificuldades nas ligações, mas os telefones 
públicos podem ter o acesso facilmente. Procure confirmar onde tem telefone público 
durante a vida normal. Também a usuário da ADSL poderá acessar a internet facilmente.  

 
 
 

 
◆ Programação da Rádio em português pela Kawasaki FM 79.1 Mtz, todas  

as segundas e quintas feiras das 10:30 às 10:40 e 23:00 às 23:10 horas. 
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