มาตรการรับมือพายุไต้ ฝนและความปลอดภั
ุ่
ยส่วนบุคคล
(กรมอุตนุ ิยมวิทยา/รัฐบาลญี่ปน)
ุ่
[การปฏิบต
ั ิตวั ระหว่างเกิดพายุไต้ ฝนุ่ ]

>> เมื่อสถานการณ์ภย
ั พิบตั เิ กิดในพื ้นที่ที่ทา่ นอาศัยอยู่

อย่าออกข้ างนอก

- หนึง่ ในกฎพื ้นฐานซึง่ ควรปฏิบตั ิตาม คือ อยูภ่ ายในบ้ านหรื ออาคารและรอจนกระทัง่ พายุไต้ ฝนพั
ุ่ ดผ่าน

อย่าออกข้ างนอกเพื่อตรวจสอบสภาพแม่น ้าลาคลอง เนื่องจากเป็ นอันตรายต่อท่าน
>>

อย่าใช้ ลฟิ ท์

- ระหว่างเกิดภัยพิบตั ิ อย่าใช้ ลิฟท์ เพราะอาจเกิดน ้าท่วมห้ องควบคุมไฟฟ้าและเครื่ องจักรภายในชันใต้
้ ดนิ
ซึง่ อาจหยุดการควบคุมลิฟท์ในอาคาร
[การปฏิบต
ั ิตนล่วงหน้ า 0-6 ชัว่ โมงก่อนเกิดพายุไต้ ฝนุ่ ]
>> ประเมินความเสียหายจากภาวะน ้าท่วมในพื ้นที่ที่ทา่ นอาศัยอยู่

หากมีภยั จากพายุหรื อน ้าท่วมในพื ้นที่ที่ทา่ นอาศัยอยู่
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าคุณสามารถติดตามข้ อมูลข่าวสารล่าสุดจากกรมอุตนุ ิยมวิทยาและรัฐบาลญี่ปนุ่
อีกทังพร้
้ อมที่จะอพยพอย่างทันท่วงที
>> ระมัดระวังหากท่านอยูใ่ นชันใต้
้ ดนิ

ชันใต้
้ ดิน

(รถไฟใต้ ดนิ ,

ช็อปปื ง้ มอลล์

และลานจอดรถใต้ ดนิ )

เป็ นพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วม

ระมัดระวังหากท่านอยูใ่ นชันใต้
้ ดนิ
[การปฏิบต
ั ิตนล่วงหน้ า 6-12 ชัว่ โมงก่อนเกิดพายุไต้ ฝนุ่ ]

>> เมื่อมี “ประกาศอพยพ” จากรัฐบาล ให้ เคลื่อนย้ ายเป็ นกลุม
่

เมื่อมี

“ประกาศอพยพ”

ล็อคบ้ านของท่าน

พูดคุยกับเพื่อนบ้ านเพื่อเดินอพยพไปพร้ อมกับท่าน

รองเท้ ากีฬาและรองเท้ าปี นเขาเหมาะกับการเดินบนถนนที่น ้าท่วม
>> เมื่อมี “ข้ อมูลเตรี ยมตัวอพยพ” ประกาศ ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการอพยพอย่างรวดเร็ ว

เมื่อมี “ข้ อมูลเตรี ยมตัวอพยพ” ประกาศ ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว (อาทิเช่น ผู้สงู อายุ
ผู้มีภาวะทุพพลภาพ

ครอบครัวซึง่ มีเด็กทารก

เป็ นต้ น)

ให้ อพยพไปยังพื ้นที่ ปลอดภัย

(อาทิเช่น

ที่ค้ มุ กันบนที่สงู บ้ านญาติ สถานสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐ เป็ นต้ น)
[การปฏิบต
ั ิตนล่วงหน้ า 12-36 ชัว่ โมงก่อนเกิดพายุไต้ ฝนุ่ ]

>> เตรี ยมไฟฉายและอาหาร
เมือ
่ พายุไต้ ฝนพั
ุ่ ดผ่านบริเวณที่ทา่ นอาศัยอยู่

อาจเกิดภาวะขาดแคลนน ้าและไฟฟ้า

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าท่านมีไฟฉายและวิทยุรับข่าวสารภายในบ้ าน
เพื่อเตรี ยมตัวรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าว อีกทังกรณี
้
ที่ทา่ นไม่สามารถออกไปข้ างนอกเพื่อจับจ่ายซื ้อของ
สารองอาการและน ้าเพื่อประทังชีพเป็ นเวลาหลายวัน
>> เคลื่อนย้ ายสิ่งของในครัวเรื อนขึ ้นที่สงู
ของใช้ ในครัวเรื อนจะเสียหากเปี ยก เคลื่อนย้ ายของที่สาคัญขึ ้นที่สงู เพื่อป้องกันน ้าท่วม
[การปฏิบต
ั ิตนล่วงหน้ า 36-48 ชัว่ โมงก่อนเกิดพายุไต้ ฝนุ่ ]

>> หากบ้ านของท่านอยูใ่ นพื ้นที่ต่า ถุงทรายมีประโยชน์ในการหยุดน ้าท่วมหรื อชะลอความเร็วของน ้าท่วม
ติดต่อหน่วยงานรัฐบาลท้ องถิ่นที่ทา่ นอาศัยอยูเ่ พื่อตรวจสอบว่ามีถงุ ทรายให้ ใช้
คุณยังสามารถเติมน ้าในถุงขยะพลาสติกและผูกกับบล็อคคอนกรี ตเพื่อใช้ แทนถุงทราย
หรื อท่านสามารถเติมกล่องกระดาษด้ วยขวดพลาสติก PETซึง่ ใส่น ้า เพื่อใช้ เป็ นคานกันน
้ ้าชัว่ คราว
>> ก่อนเกิดภัยพิบตั จิ ริง ตรวจสอบสภาพการระบายน ้าและทาความสะอาด
ระบบระบายน ้าซึง่ อุดตันทาให้ เกิดแอ่งน ้าบนถนนและสวน
ซึง่ สามารถก่อความเสียหายต่อห้ องและลานจอดรถในชันใต้
้ ดิน
หากท่อระบายน ้าบนระเบียงอุดตันด้ วยใบไม้ และฝุ่ น
สามารถทาให้ เกิดน ้าท่วมบนชันสองหรื
้
อชันที
้ ่สงู กว่าของอาคาร เช่นเดียวกับกาแพงและพื ้นที่วา่ งบนหลังคา
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าท่านตรวจสอบสภาพของท่อระบายน ้าเป็ นประจา และทาความสะอาดท่อ
>>เสริมกระเบื ้องหลังคาและหลังคาลูกฟูกให้ แข็งแรง
หากหลังคาถูกลมพัด

ท่านจะได้ รับความเสียหายยิ่งกว่าการบาดเจ็บเล้ กน้ อย

ตรวจสอบเป็ นประจาหากมีรอยรั่วในหลังคาหรื อรอยแตกที่ผนังด้ านนอกของอาคาร

หากมีวตั ถุชนิดอื่น

(อาทิเช่น เสาอากาศโทรทัศน์, กาแพง, ผนังซึง่ ผุพงั , จักรบาน, ต้ นไม้ กระถาง เป็ นต้ น) ซึง่ ถูกลมพัด
ซ่อมแซมด้ วยเชือกและนาเข้ าไปในบ้ าน

