PROCEDIMENTOS EM CASO DE QUEDA DE MÍSSIL PROVIDO DE
TRAJETÓRIA(GABINETE MINISTERIAL DO JAPÃO)
O míssil provido de trajetória, cai com rapidez, após o seu lançamento. Na possibilidade de queda
de um míssil no Japão, será acionado o sistema J-ALERT, emitindo-se uma sirene própria de
emergencia, por meio da estação de rádio de administração do governo, junto com a
mensagem por anúncios, passando-se via mail-emergencial e outros possíveis meios,
informando a situação dos fatos. (Este é um serviço fornecido pelas empresas telefonicas de
celulares. É possível receber-se as mensagens emergenciais de terremotos, catástrofes e fugas de
emergências, sem qualquer influência de congestionamento de circuitos. Na hora que se recebe a
mensagem, toca-se o apito próprio indicando emergencia: Não é necessário fazer-se nenhum
pedido ou inscrição para receber.) O governo, passará imediatamente a informar pelos jornais,
anúncios e internet, fornecendo as informações necessárias, ao quê, pedimos que atentem para as
estações de TV e Rádio para se informar.

❶ Ação rápida para fuga de emergencia.
❷ Colher informações rápidas e precisas.
＊Agir com calma conforme instruções do governo.

http://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_e.html

（English）

(Exemplo) Fuga imediata! Fuga imedita! Fujam para dentro das casas! Existe
possibilidade de queda de parte de um Míssil!(Tadachini hinan, Tadachini hinan!
Okunai ni hinan shite kudasai! Misairuno ichibuga rakka suru kanousei ga arimasu!
Okunaini hinan shite kudasai!)

AO OUVIR O ANÚNCIO
AGIR RÁPIDO E COM CALMA.
SE ESTIVER FORA ：FUGIR PARA PRÉDIOS SÓLIDOS AO MÁXIMO
POSSÍVEL, OU AO SUBSOLO.
SE NÃO HOUVER PRÉDIOS：ESCONDER-SE DEBAIXO DE OBJETOS, OU
POR-SE DE BRUÇOS, PROTEGENDO A CABEÇA.
SE ESTIVER DENTRO DE CASA：FICAR LONGE DA JANELA OU EM
QUARTO SEM JANELA.

Se voce está for a de prédios, e o míssil cair perto de voce:
Se estiver fora, proteja sua boca e nariz, com um lenço de tecido, e saia rapidamente do local zero, e
vá dentro de um recinto com ar limpo, ou siga ao local distante das janelas.
Se estiver dentro, pare o ventilador, feche as janelas, selando-se os espaços entre a janela e a parede,
e fechar também o quarto onde voce está.

