Medidas de Reação a Desastres de Tufão e Segurança Pessoal
(Agência Meteorológica do Japão / Governo do Japão)
[Procedimentos a Seguir Durante Desastres de Tufões]
>> Em condições de desastre na sua área, EVITE estar ao relento
- Uma das regras básicas é estar dentro de uma casa/um edifício e esperar até que o tufão passe.
NÃO saia para verificar as condições de um rio ou canal, porque isso também pode comprometer a
sua segurança.
>> NÃO use elevador
- Durante desastres não use elevador porque uma sala de controlo/elétrica localizada na cave
pode-se inundar, o que pode interromper o funcionamento do elevador.
[Procedimentos a Seguir 0 a 6 Horas Antes de Desastres de Tufão]
>> Assuma potencial dano de inundação na sua área
Se há risco de tempestades ou inundação na sua área, mantenha-se sempre sintonizado para
receber as últimas atualizações da Agência Meteorológica do Japão, e esteja preparado para
evacuação imediata.
>> Seja cauteloso se estiver num piso subterrâneo
Pisos subterrâneos (metrô, centro comercial e estacionamento localizado abaixo do nível do solo)
encontram-se sob risco de inundação. Seja cauteloso se estiver num piso subterrâneo
[Procedimentos a Seguir 6 a 12 Horas Antes de Desastres de Tufão]
>> Quando “Avisos de Evacuação” são emitidos pelo Governo, desloque-se com um grupo.
Quando “Avisos de Evacuação” são emitidos, tranque a sua casa, peça aos seus vizinhos para
evacuarem consigo, a pé. Sapatos desportivos ou para caminhada são adequados para se
caminhar numa estrada inundada.
>> Quando "Informação de Preparação para a Evacuação" for emitida, rapidamente ajude

aqueles que precisam de ajuda para evacuar.
Quando "Informação de Preparação para a Evacuação" for emitida, ajude aqueles com
dificuldade de se movimentar (por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, família com
crianças, etc.), a evacuar para um lugar mais seguro (por exemplo, um abrigo sob terreno
elevado, casa de um parente, centro de acolhimento, etc.)
[Procedimentos a Seguir 12 a 36 Horas Antes de Desastres de Tufão]
>> Prepare lanterna e comida
Quando um tufão está passando sua área, abastecimentos de água e luz podem ser interrompidos.

Para se preparar para tal evento, certifique-se de que você tem uma lanterna e rádio (para
receber informações) em casa. Se não puder sair para fazer compras, armazene alimentos e
água suficientes sobreviver por alguns dias.
>> Mova os utensílios domésticos para um local mais alto.
Água pode estragar utensílios domésticos. Leve os utensílios mais importantes para uma
localização mais alta para protege-los de inundações.
[Procedimentos a Seguir 36 a 48 Horas Antes de Desastres de Tufão]

>> Se sua casa está localizada em um terreno baixo, sacos de areia podem ser úteis para

bloquear a inundação ou retardar o seu ímpeto.
Contate o escritório local do governo para saber se há sacos de areia disponíveis.
Alternativamente a sacos de areia, você pode encher um saco de lixo com água e fixar com blocos
de concreto ou encher uma caixa de papelão com garrafas PET cheias de água para usá-las
temporariamente como banco de água.
>> Antes dos desastres, verificar o estado das instalações de drenagem e mantê-los limpos.

Drenagem entupida pode criar poças de água na estrada e no jardim, o que pode causar
danos nos átrios e estacionamentos em pisos subterrâneos. Se o tubo de drenagem na
varanda ficar obstruído com folhas caídas e poeira, pode causar inundações mesmo no 2 º
andar ou andares mais altos do edifício, bem como o espaço sob o telhado. Certifique-se de
fazer a verificação de rotina sobre as condições dos tubos de drenagem e mantê-los limpos.
>> Reforçar telhas e telhado ondulado.

Se telhas de telhado começar soprado fora pelo vento, você pôde ser gravemente ferido.
Execute uma verificação de rotina para ver se há um vazamento no telhado ou uma rachadura
nas paredes exteriores do edifício. Verifique também se há outros objetos (por exemplo, antena
de TV, parede que pode desabar, bicicleta, vasos de plantas, etc.) que poderiam ser soprados pelo
vento, corrigi-los com cordas ou trazê-los dentro da casa.

