GUIA DO DIA-A-DIA EM SASAYAMA

ACIDENTE/ROUBO-INCÊNDIO/PRONTO-SOCORRO 2-a
● LIGUE 110 PARA AVISAR À POLÍCIA SOBRE EMERGÊNCIA
☐ Quando você estiver em situações de emergência como acidente de trânsito, roubo, ligue 110. Este telefone lhe colocará
em contato com a polícia.
☐ Se você estiver usando um telefone público não será necessário colocar dinheiro nem cartão de telefone.
☐ No Japão existem Cabines da Polícia (Koban) onde há sempre policiais. Os policiais destas Cabines atendem também no
caso de coisas perdidas, como chegar a um local e muitas outras coisas do dia-a-dia. Se você não encontrar nenhum
policial nestas Cabines, ligue para a Polícia da Cidade de Sasayama (☎079-552-0110), pois a Central entrará em contato
com o policial responsável.
☐ No caso de acidente de trânsito, informe imediatamente à polícia.
☐ No caso de acidente de trânsito, independente de você ser o culpado ou a vítima, não esqueça de anotar:


Nome, endereço e telefone de contato da pessoa envolvida



Número de registro do veículo



Nome da Seguradora e o conteúdo do seguro
Pedido de seguro em caso de acidente de trânsito
Depois que você informou a polícia, avise também à Seguradora.
Para fazer o pedido de seguro há necessidade do Boletim de Ocorrência, portanto não
esqueça de solicitar

o formulário adequado ao policial.

● LIGUE 119 PARA AVISAR AO CORPO DE BOMBEIRO SOBRE EMERGÊNCIA
☐ Nos casos de emergências como incêndio, chamada de ambulância, ligue 119. Este telefone lhe colocará em contato com
o Corpo de Bombeiro.
☐ No caso de incêndio grite: [Kaji da] e peça auxílio à vizinhança.
☐ Quando a ambulância ou o carro de bombeiro se aproximar, faça sinal avisando a sua localização.
☐ O transporte na ambulância é gratuita, mas a consulta no hospital é paga. Portanto, não esqueça de levar a Caderneta do
Seguro Saúde e o dinheiro.
☐ Na ambulância existe uma lista de checagem (esta lista está traduzida em inglês, chinês, tagalogo, português, etc. em17
línguas). Esta lista deve ser preenchida pela própria pessoa ou pela pessoa acompanhante.
☐ Nos casos de emergências que ocorrem à noite ou em feriados, quando os hospitais estão fechados, ligue para a Central
do Corpo de Bombeiro da Cidade de Sasayama (☎079-594-1119), que você receberá informações sobre hospitais de
plantão.

✱ Faça uma [Lista de Telefones de Emergência] e deixe colado perto do telefone!
Como a maioria das casas no

Como a maioria das casas

Japão é de madeira, tome muito

no Japão é de madeira,

cuidado com o tratamento do

tome muito cuidado com o

fogo

tratamento do fogo
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TUFÃO / TERREMOTO 2-b
● TUFÃO
□ O tufão traz grandes danos devido ao forte vento e chuva. Geralmente, o tufão ocorre entre julho e outubro.
□ Quando o tufão estiver se aproximando, fique atento nos noticiários sobre a previsão do tempo e informações sobre o tufão do rádio e da
TV.
□ Procure fixar ou colocar para dentro de casa, as coisas que estão no quintal ou na varanda (lata de lixo, vasos,
etc.), para que não sejam levadas pelo vento.
□ De acordo com as pesquisas do Departamento de Meteorologia, ventos com velocidade de 10 à 15 m/seg. já
conseguem deslocar placas de anúncios ou placas de zinco mal colocadas. Estes materiais que voaram com
o vento podem quebrar vidros, ou ainda, machucar a família ou pessoas de passagem.
□ Quando o vento e a chuva estiverem fortes, procure não sair de casa, pois pode ser muito perigoso.
□ Por vezes, pode ocorrer interrupção de energia. Portanto, é conveniente deixar sempre velas e lanternas preparadas.
✽ Quando houver sinal de alerta, as escolas podem ficar suspensas ou em estado de espera em casa.

● TERREMOTO
□ No Japão tem ocorrido muitos terremotos. A cidade de Sasayama também não está fora de ser atingida por um repentino terremoto.
Assim, deixe os móveis fixos para não tombarem e não deixe coisas que podem ser perigosas ao cair, num local alto.
□ Quando ocorrer um terremoto, desligue o aquecedor e os aparelhos à gás e feche a válvula de gás.
□ Quando o tremor for muito forte, esconda-se sob mesas e proteja a cabeça com almofadas ou similares.
□ Deixe janelas e portas abertas para se certificar do caminho de fuga.
□ Nos casos de perigo, procure refugiar-se nos locais indicados.
□ Ao ocorrer um terremoto, as coisas próximas como móveis, vidros podem se tornar uma arma. Portanto, pensando nestas situações,
procure deixar as coisas sempre organizadas.
□ É extremamente importante comportar-se com calma, estando sempre atento nas informações divulgadas pela prefeitura e pelos rádios.
〈DANOS QUE SE PREVÊEM AO OCORRER UM TERREMOTO〉
▪ Desabamentos de encostas, destruição de casa,
▪ Interrupção no fornecimento de água, luz, interrupção de ruas e
estradas
gás, telecomunicação, meios de transporte
(life-line = linha de abastecimento)

▪ Danos pessoais por ficar sob
móveis ou construções
▪ Ampliação de incêndio
〈MEDIDAS DE SEGURANÇA DENTRO DE CASA〉
▪ Procure não deixar móveis nos quartos

onde

ficam crianças e idosos.

▪ Tome cuidado no posicionamento de móveis
próximos à porta.

▪Deixe instalado extintores de

▪ Fixe os móveis nas paredes ou nos

incêndio e saiba como usá-los.

pilares para não tombarem.

▪ Não coloque
sobre os móveis.

▪ Fixe as luminárias por completo.

coisas
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ENCHENTE／VAZAMENTO DE GÁS E DE ÁGUA

2-c

● ENCHENTE
□ No período de chuva do mês de junho, bem como na época dos tufões que vai de julho à outubro, tem ocorrido grandes danos devido a forte
chuva concentrada.
□ Após a forte chuva ocorrida nestas épocas, tome muito cuidado com repentino aumento do volume de água dos rios, assim como com os
desabamentos de encostas.
□ Com estas fortes chuvas, o aumento do volume de água dos rios é bem mais rápido do que se imagina. Portanto, há necessidade de se tomar
muito cuidado com alagamentos e rompimentos de muros de proteção.
□ Nos casos de perigo, procure refugiar-se nos locais indicados.

● VAZAMENTO DE GÁS
□ O vazamento de gás pode provocar incêndio e explosão.
□ Ao sentir cheiro de gás, feche imediatamente a válvula de gás e abra as janelas. Nunca utilize o exaustor. A ligação elétrica pode se tornar o
foco do incêndio ou a causa da explosão.
□ Comunique à companhia de gás encanado de Sasayama (☎ 079-552-2210) ou à empresa que fornece gás propano (gás de

botijão) em sua casa

● VAZAMENTO DE ÁGUA
□ Durante o frio intenso do inverno, por vezes, a tubulação de água pode se congelar e se romper, ocasionando vazamento de água.
□ Quando ocorrer vazamento de água, feche o registro de água existente no relógio de medição, interrompendo a corrente de água.
□ Em caso de apartamento ou casa alugada, comunique imediatamente ao proprietário ou ao zelador. Se a casa for própria, contate com alguma
empresa de conserto de encanamento.
□Caso você tenha dúvidas, entre em contato com o Departamento de Água Encanada (josuidoka)

(☎ 079-552-5093), ou com o

Depto. de Planejamento e Administração (079-552-5094)

● COISAS QUE VOCÊ DEVE CARREGAR EM CASO DE EMERGÊNCIA
□ Deixe preparado numa mochila, as coisas que você deve carregar em caso de emergência, prevendo quantidade para uns 3 dias.
□ Faça uma listagem com quantidades e datas, tomando cuidado com o prazo de validade dos alimentos.

EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO:

PRODUTOS DE PRIMEIROS SOCORROS E HIGIENE:

lanterna, (se possível, uma por

remédio de desinfecção, de machucados e outros;

pessoa),vela, isqueiro, pilhas etc.

esparadrapo, atadura, fralda descartável, absorvente
higiênico, lenço de papel, sabonete, etc.

RÁDIO PORTÁTIL (com

OUTROS

FM) e pilhas de reserva

abridor de lata e de

ALIMENTOS DE EMERGÊNCIA:

garrafa, faca,

água potável (deixe preparado em

descartável,

UTENSÍLIOS:
[hashi]
pratos

e

galões de plástico). Calcule mais ou

ROUPAS: roupas

copos descartáveis, saco

menos 3 litros/pessoa por dia.

íntimas,

plástico, corda, papel e

Enlatados, alimentos instantâneos.

agasalhos, capas

caneta, etc.

Quando tiver bebê, não esqueça,

de chuva, etc.

o leite.

＊ Anote o número do seu telefone para contato na Lista de Telefones de Emergência.
＊ As contramedidas para vendavais e chuvas torrenciais podem ser tomadas antecipadamente através de previsões meteorológicas.
Em casos de tufão, terremoto, enchente, as escolas primárias e os Centros Comunitários próximos a sua casa tornarão locais de refúgio.
Confirme previamente a localização destes locais com seus familiares. Quando for se refugiar, não esqueça de levar o seu passaporte, a sua
carteira de registro de estrangeiros (Gaijin Toroku-sho) e documentos importantes.
LUZ (Kansai Denryoku K.K.-Regional Sanda) 0800-777-8047
ÁGUA (Prefeitura de Sasayama) 552-5094

TELEFONE (NTT Nishi Nihon): 113
RECEPTOR DE RECADOS EM CASO DE CATÁSTROFE: 171

