Bҧn êӗ vùng nguy hiӇm Hӗ TameقNishizawa ikeك
Khu vӵc ngұp lөt ˍӟc tính

åӏa chӍ liên lҥc khҭn lúc cҩp bách
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Cӭu hӝэTin khҭn êӃn cӭu hӝ 119
Khi thông báo thiên tai, tӵ nguyӋn sѫ tán
эBan biӋn pháp phòng chóng thiên tai TP Toyokawaࠉ(0533)89-2194

㹕

Bҧn êӗ vùng nguy hiӇm này mô tҧ nhӳng khu vӵc có tình trҥng bҩt thˍӡng
khi mˍa to, êӝng êҩt, có khҧ nǊng vӥ êê Hӗ Tame, có khҧ nǊng ngұp lөt.
Nhӳng khu vӵc ngұp lөt trên bҧn êӗ hiӇn thӏ lˍӧng nˍӟc lˍu trӳ tӕi êa và êӝ
ngұp cao nhҩt trong trˍӡng hӧp vӥ êê Hӗ Tame.
NӃu bҥn biӃt nҳm bҳt êˍӧc nhӳng khu vӵc ngұp lөt ˍӟc tính, khi có nguy cˌ
thiên tai tӯ Hӗ Tame nhˍ phát hiӋn bҩt thˍӡng tӯ Hӗ hay lӋnh cҧnh báo tránh
nҥn tӯ Thành phӕ v.v… hãy nhanh chóng tránh nҥn.
Xin lˍu ý rҵng khu vӵc ngұp lөt ˍӟc tính có thӇ khác vӟi khu vӵc ngұp lөt
thӵc tӃ.
Tháng 3/2020 tác thành
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Thông tin liên hӋ quҧn lý Hӗ Tame
Ban nông vө Bӝ phұn môi trˍӡng công nghiӋp TP Toyokawa (0533)89-2139
㹑
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Sau sөp ÿә 1 phút
Sau sөp ÿә 3 phút
Sau sөp ÿә 5 phút
Sau sөp ÿә 10 phút
Sau sөp ÿә 15 phút

Hˍӟng dүn
Nѫi tránh nҥn (Ngoài trӡi)
Nѫi tránh nҥn (Trong phòng)
Sӣ cӭu hӓa
Nhà trҿ
Trѭӡng TiӇu؞Trung hӑc
Quӕc lӝ
Ĉѭӡng vұn chuyӇn khҭn cҩp
Ĉѭӡng sông؞Đѭӡng thӫy
Bҳc cҫu
Khu vӵc cҧnh báo ÿһc biӋt
thҧm hӑa sҥt lӣ
(dӕc núi hiӇm trӣ)
Khu vӵc cҧnh báo thҧm hӑa
sҥt lӣ (dӕc núi hiӇm trӣ)
Khu vӵc cҧnh báo ÿһc biӋt thҧm
hӑa sҥt lӣ (trôi ÿҩt ÿá)

Khu vӵc cҧnh báo thҧm hӑa
sҥt lӣ (trôi ÿҩt ÿá)

CǊng có trˍӡng hӧp vӥ êê do thân
êê Hӗ Tame bӏ rҥn nӭt, làm thành
êˍӡng dүn nˍӟc, và tӯ tӯ lӟn dҫn.
CǊng có trѭӡng hӧp vӥ ÿê do nѭӟc
và mѭa chӭa trong Hӗ Tame thҩm
vào thân ÿê, gây tuӝt dӕc nghiêng
cӫa ÿê.
Và cǊng gây vӥ ÿê do ÿӝng ÿҩt làm
thân ÿê rung chҩn, gây tuӝt dӕc
nghiêng cӫa ÿê.

Khu vӵc nguy hiӇm do dòng
suӕi hiӇm trӣ trôi ÿҩt ÿá

CǊng có trѭӡng hӧp vӥ ÿê do mѭa
to, nѭӟc chӭa trong hӗ Tame tràn
qua ÿê làm mҩt dӕc nghiêng cӫa ÿê.

Thӡi gian tiӃp cұn




Lѭu ý 1) Các khu vӵc cҧnh báo thiên tai sҥt lӣ và Khu vӵc nguy hiӇm do dòng suӕi hiӇm trӣ trôi ÿҩt ÿá ... có nӝi dung hiӋn tҥi ngày 24/1/2020.
Ngoài ra, sau quá trình khҧo sát sӕ lѭӧng và phҥm vi cӫa khu vӵc ÿӗng cҧnh báo có thӇ thay ÿәi.
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