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ทา่มกลางสถานการณ์ทีม่คีวามกังวลเกีย่วกับผลกระทบของโรคตดิเชือ้โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หม ่ 

ในกรณีทีเ่กดิภัยพบิตัแิละตอ้งอพยพไปยังทีป่ลอดภัยนัน้ ส ิง่ทีส่ าคัญคอื มาตรการป้องกันโรคตดิเชือ้ 

เราจงึขอความรว่มมอืจากประชาชนทกุคนในการป้องกันการแพรก่ระจายของเชือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรยีมความพรอ้มรบัมอืตอ่ภยัพบิตัทิางลมและน า้ 
โดยค านงึถงึโรคตดิเชือ้โคโรนาสายพนัธุใ์หม ่
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ตอนอพยพ อยา่น าไปเพยีงแคอ่าหารและน า้เทา่น ัน้ 

แตต่อ้งสวมหนา้กากอนามยัและน าปรอทวดัไขไ้ปดว้ยเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ สิง่ของตา่งๆ 

ทีจั่ดเตรยีมไวท้ีศ่นูยอ์พยพมจี านวนจ ากดั ดังนัน้ จงึควรเตรยีมและน าสิง่ของทีจ่ าเป็นไปใหม้ากทีส่ดุดว้ยตนเอง     

ตวัอยา่งสิง่จ าเป็นในเวลาอพยพ 

□ ของมคีา่ □ วทิย ุ/ ไฟฉาย □ น ้ายาฆา่เชือ้ 

□ เสือ้ผา้ 
□ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล /  

ยาประจ าตัว 
□ ผา้ขนหนู 

□ อาหาร □ หนา้กากอนามัย □ แผน่ฆา่เชือ้ 

□ น ้า □ ปรอทวัดไข ้ □ สบู ่

 

การเตรยีมพรอ้มในทกุๆ วนั 
 

ตรวจสอบวา่พืน้ทีท่ ีค่ณุอาศยัอยูน่ ัน้ อยูใ่นพืน้ทีอ่นัตรายหรอืไม ่โดยใช ้ 

“แผนทีแ่จกแจงระดบัอนัตรายจากภยัพบิตัทิางน า้ในเมอืงคะวะโกะเอะ”      
หากคณุไม่ไดอ้าศัยอยู่ในพืน้ทีอั่นตรายและม่ันใจวา่มคีวามปลอดภัย โดยปกตแิลว้ จะใหค้ณุหลบภัยทีบ่า้นพักตนเอง 

ขอใหค้ณุพจิารณาอพยพไปยังบา้นญาตหิรอืคนรูจ้ักลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัไมใ่หศ้นูยอ์พยพแออดัไปดว้ยผูค้น 

จ านวนมาก 

◆ แผนทีแ่จกแจงระดับอนัตรายจากภยัพบิตั ิจะวางแจกทีท่ีว่า่การอ าเภอและศนูยร์าชการ เป็นตน้  

นอกจากนี้ คณุยังสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดจ้ากเว็บไซตท์างการของเมอืงคะวะโกะเอะ 

หรอืบารโ์คด้สองมติทิางดา้นขวา 

◆ แผนทีแ่จกแจงระดับอนัตรายจากภยัพบิตัเิขยีนเป็นภาษาญีปุ่่ น 

หากคณุไมส่ามารถอา่นภาษาญีปุ่่ นได ้

กรณุาสอบถามกบัคนทีส่ามารถอา่นภาษาญีปุ่่ นไดท้ีอ่ยูร่อบตัวคณุกอ่นทีจ่ะเกดิภัยพบิั

ต ิเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พืน้ทีข่องคณุอนัตรายแคไ่หน 
 

สิง่จ าเป็นในเวลาอพยพ 
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ในเมอืงคะวะโกะเอะ ขอ้มลูการอพยพและขอ้มลูเกีย่วกับการจัดตัง้ศนูยอ์พยพจะถกูสง่ผ่านอเีมลขอ้มลูการป้องกนั 

ภัยพบิตัขิองเมอืงคะวะโกะเอะ เว็บไซตข์องเมอืง SNS ทางการของเมอืงคะวะโกะเอะ ฯลฯ (ภาษาญีปุ่่ นเทา่นัน้) 

การลงทะเบยีนอเีมลขอ้มลูการป้องกนัภยัพบิัตเิมอืงคะวะโกะเอะ 
หากตอ้งการรับอเีมลขอ้มลูการป้องกนัภัยพบิัตเิมอืงคะวะโกะเอะจ าเป็นตอ้งลงทะเบยีน 

ลว่งหนา้ กรุณาสง่อเีมลเปลา่จากบารโ์คด้ 2 มติทิางดา้นขวาและลงทะเบยีนตามอเีมลทีค่ณุ 

จะไดรั้บหลงัจากนัน้  

นอกจากนี ้คณุสามารถลงทะเบยีนรับบรกิารนีไ้ดจ้ากหนา้แรกของโฮมเพจเมอืง    

 

                       

แอปพลเิคชนัจดัหาขอ้มลูภยัพบิตัขิองส านกังาน 

การทอ่งเทีย่ว "Safety tips" 

คณุสามารถตรวจสอบและยนืยันขอ้มลูการเตอืนภัยลว่งหนา้ 

ทัง้ขอ้มูลแผน่ดนิไหว ขอ้มูลสนึาม ิค าเตอืนสภาพอากาศพเิศษ 

ขอ้มลูภาวะฉุกเฉนิ 

จากความรอ้น ไดห้ลายภาษา เชน่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี (ตัวยอ่และตวัเต็ม) 

ภาษาเกาหล ีและภาษาญีปุ่่ น แอปพลเิคชนันี้สามารถดาวนโ์หลดไดฟ้ร ี

ผา่นบารโ์คด้ 2 มติทิางดา้นขวาหรอื URL ดา้นลา่ง   

ส าหรับ Android; https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android 

ส าหรับ iPhone; https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8        

เว็บเพจขอ้มลูสภาพอากาศและการป้องกนัภยัพบิตัหิลายภาษา 

ส านกังานอตุนุยิมวทิยา 

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html 

คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสภาพอากาศและขอ้มูลการป้องกันภัยพบิตั ิเชน่ ฝนตกหนัก 

แผน่ดนิไหว สนึามแิละอณุหภมูสิงูไดใ้น 14 ภาษา เชน่ ภาษาองักฤษ ภาษาจนี 

ภาษาเวยีดนาม และภาษาเนปาล  

NHK WORLD JAPAN : Multilingual EMERGENCY Updates 

https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/ 

คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับภัยธรรมชาต ิและโคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หม ่ฯลฯ ได  ้

ใน 19 ภาษา เชน่ ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาเกาหล ีภาษาเกาหลเีหนอื ภาษาไทย ฯลฯ 

 

◆ สวมหนา้กากอนามยัอยูเ่สมอ หมั่นตรวจสขุภาพของทกุคนในขณะทีอ่ยูท่ีศ่นูยอ์พยพดว้ย 

หลังจากอพยพแลว้ หากคณุมไีขห้รอืไอ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีศ่นูยอ์พยพทันท ี

◆ ขณะทีอ่ยูท่ีศ่นูยอ์พยพ ขอใหล้า้งมอืบอ่ยๆ และท าตามมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ เชน่ มารยาทในการไอ 

◆ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่

จ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีข่นาดใหญก่วา่ปกตแิละมกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

ขอบคณุส าหรับความรว่มมอืของทกุคน 

 

มาตรการควบคมุการตดิเชือ้ทีศ่นูยอ์พยพ 

 

ส าหรบั Android; 

; 

ส าหรบั iPhone; 

มาสคอตเมอืงคะวะโกะเอะ 
โทะกโิมะ 

การยนืยนัขอ้มูลภยัพบิตั ิ

นอกจากนี ้ยงัมบีรกิารขอ้มลูการป้องกนัภยัพบิตัจิากส านกังานการทอ่งเทีย่วและ 

ส านกังานอุตนุยิมวทิยา NHK WORLD-JAPAN ในหลากหลายภาษาดว้ย 

กรณุาตรวจสอบ 


