Những điều cần chú ý khi tên lửa đạn đạo rơi xuống ( bản sửa đổi )
(đối với người nước ngoài)
Tên lửa đạn đạo có khả năng rất lớn chỉ khoảng chưa đầy 10 phút kể từ khi bắn ra sẽ rơi xuống .
có khả năng lớn tên lửa đạn đạo sẽ bắn đến nhật trong thời gian ngắn tới.
Trong trường hợp tên lửa đanh đạo rơi xuống nhật bản , chính phủ sẽ sử dụng hệ thống j-akert
phát còi báo động đặc biệt cùng phát thanh bằng tiếng để cảnh báo mọi người , đồng thời sẽ cung
cấp các thông tin cần thiết tưc thời qua các mạng lưới thông báo khẩn cấp , như email , tin nhắn điện
thoại
Chú ý : dưới đây là nơi chuyển tải mail thông tin tên lửa cảnh báo sớm từ nhạc chuông
https://www.youtube.com/watch?v=4gZW7HRHJmM
Chú ý: còi báo động bảo vệ dân sự đối với cảnh báo j-akert
http://www.kokuminhogo.go.jp/en/about/means.html#siren
Cảnh báo J, và còi báo động được cài đặt ở các địa phương và
, điện thoại di động, đài phát thanh, báo động từ một dòng TV. Bên cạnh đó, sẽ có bản thông điệp bằng
tiếng nhật cảnh báo đi cùng

ví dụ: Hãy lánh nạn khẩn cấp. hãy lánh nạn khẩn cấp . hãy lánh nạn trong nhà , hoặc các công trình xây
kiên cố . Một phần của tên lửa đạn đạo có thể rơi xuống . Hãy lánh nạn trong nhà hoặc các công trình
xây kiên cố.
ví dụ :bạn chưa bao giờ nghe thấy tiếng còi báo động từ điện thoại cầm tay mà bạn đang dùng nếu nghe thấy tiếng còi , hoặc
tin nhắn bằng tiếng nhật nếu bạn không hiểu hãy hỏi những người ở gần đó

Bất cứ bằng giá nào hãy dưới nơi an toàn
Nếu đang ở bên ngoài hãy ngay lập tức che miệng , hoặc bịp mũi bằng khăn tay lánh nạn đến phòng có không khí khép kín
cao hoặc lánh nạn thuận theo chiều gió thổi
Nếu đang ở trong phòng : tắt quạt thông gió , Đóng cửa sổ , chèn các khe cửa , ngăn không khí bên ngoài lọt vào trong
phòng
Dựa trên thông tin từ Ban Thư ký biên tập nội các cho người nước ngoài: Đại học Osaka)
Trong Đại học Osaka, cung cấp thông tin tại thời điểm thảm họa khác nhau bằng nhiều ngôn ngữ. Vui lòng tham khảo các trường
hợp khẩn cấp. (Đại học Osaka trang web thông tin đa ngôn ngữ)

◎http://www.respect.osaka-u.ac.jp/activities/notice/general_disaster_info_multilingual/

