


Registrasi atau pengaturannya
sangat mudah!

Isi dari layanan pemberitahuan email tentang informasi pencegahan bencana prefektur Hiroshima
(Hanya poin yang penting)

Informasi
Evakuasi

Informasi Kejadian Bencana

Peringatan Khusus

Peringatan

Informasi hujan lebat jangka pendek yang tercatat

Informasi Waspada Bencana
Tanah Longsor/ Gempa

Peringatan Waspada Tsunami

Informasi Kejadian Banjir,
Informasi Bahaya Banjir

Bahaya Ekstrim, 
Sangat Berbahaya

Instruksi Evakuasi

Himbauan Evakuasi

Persiapan evakuasi, permulaan
evakuasi orang lanjut usia, dll

Laporan - 
Peringatan
Cuaca

Informasi
Waspada Bencana
Tanah Longsor/
Gempa

Informasi 
Tingkat Bahaya
Tanah Longsor/
Gempa

Informasi hujan lebat
jangka pendek yang
tercatat

Informasi
Tsunami
Kemungkinan 
banjir di sungai
tertentu

Informasi
Tingkat Risiko
Peringatan Banjir

Melewati batas normal kondisi terkini, melewati 
batas normal setelah 1 jam, melewati batas normal 
setelah 2 jam, dan melewati batas normal setelah
3 jam

Nama Informasi Isi

Kategori Waspada setara 4-5

Kategori Waspada 3

Kategori Waspada 4

Kategori Waspada 4

Kategori Waspada 5

Kategori Waspada setara 3-4

Kategori Waspada 4

Kategori Waspada 4

Kategori Waspada setara 4-5

Kategori Waspada 4

Daftarkan diri Anda untuk mempersiapkan 
diri di kala terjadinya bencana!

Pindai QR code pada bagian depan, lalu kirimkan e-mail yang muncul 
dalam keadaan kosong.

Anda akan menerima pranala pendaftaran melalui email. Silakan akses 
dan lanjutkan ke layar pendaftaran.

Silakan lakukan pengaturan penerimaan. Untuk pengguna baru, 
disarankan untuk memilih “Hanya poin yang penting”.

Pendaftaran dapat dilakukan secara mudah hanya dengan melakukan 
pengaturan pada pilihan kota dan poin-poin pemberitaan yang ingin 
diterima.

* Layanan ini dapat digunakan secara gratis, tetapi biaya komunikasi yang diperlukan untuk menerima email
   dll. akan ditanggung oleh pengguna.

*Teks pada email hanyalah ilustrasi dan berbeda dari
  teks sebenarnya.

Manajemen Krisis Hiroshima Divisi Pengurangan Bencana Bersama TEL.082-513-2781

Gerakan “minna de gensai”
(arti: “Bersama Kita Menanggulangi Bencana”) oleh warga prefektur Hiroshima
Gerakan sejak tahun 2015 ini bertujuan untuk mewujudkan "Prefektur Hiroshima yang kuat terhadap bencana", 
dan warga prefektur, organisasi pencegahan bencana sukarela, pebisnis, pemerintah, dll bekerja sama
agar semuanya dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri dari bencana.

Silakan cek website untuk keterangan lebih lanjut. ▶▶▶

Barcode
(Untuk smartphone)

Penanggulangan Bencana          Langkah Pertama Pencarian

Ay

o cek sekarang juga!

Pencarian
Lokasi Evakuasi Peta Bencana 

Pengetahuan Dasar
Pencegahan Bencana 

Semua informasi tentang pencegahan bencana tersedia! !

Informasi Acara terkait
Pencegahan Bencana

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

B

Hanya menyediakan layanan bahasa Jepang

Disampaikan ketika kota mengeluarkan informasi 
evakuasi (empat tahap di sebelah kiri).
*Anda dapat memeriksa informasi pembukaan 
tempat evakuasi di website Pencegahan Bencana 
Prefektur Hiroshima melalui tautan yang terlampir 
dalam email informasi evakuasi.

Disampaikan ketika kategori waspada tertinggi 
diumumkan dan risiko terhadap terjadinya bencana 
besar meningkat secara signifikan.

Mengirimkan pesan kewaspadaan ketika ada 
kemungkinan bencana besar yang akan terjadi.

Disampaikan setelah melewati  anal isa dan 
pengamatan hujan deras jangka pendek yang terjadi 
hanya sekali setiap beberapa tahun.

Disampaikan ketika risiko bencana tanah longsor 
semakin meningkat pada saat pengumuman 
peringatan hujan lebat.

Disampaikan setelah mempertimbangkan tingkat 
risiko terjadinya bencana tanah longsor yang 
diakibatkan oleh hujan lebat.

Disampaikan ketika ada risiko bencana j ika 
ketinggian tsunami yang diprediksi mencapai 0,2 
sampai 1 meter di tempat-tempat tinggi.
Kemungkinan yang menunjukkan debit air atau jumlah 
aliran sungai yang ditentukan beserta jangkauannya 
akan disampaikan agar dapat menjadi referensi 
tindakan evakuasi warga terhadap banjir atau luapan 
air sungai.
Diberitahukan setelah mempertimbangkan tingkat 
risiko kerusakan akibat banjir pada sungai kecil dan 
menengah melalui  informasi tambahan terkait  
peringatan banjir.

Informasi yang tidak tercantum dalam tabel juga dapat diterima tergantung pada pengaturan.
[Kategori Waspada. . .] adalah sesuatu yang menghubungkan t indakan yang harus diambil untuk menanggapi peningkatan risiko bencana dengan informasi yang 
mendorong tindakan tersebut.
[Kategori Waspada setara.. .] adalah informasi yang menunjukkan pencegahan bencana yang setara dengan level evakuasi, dan digunakan sebagai referensi ketika 
penduduk mengambil tindakan evakuasi sendiri.

diri di kala terjadinya bencana!diri di kala terjadinya bencana!diri di kala terjadinya bencana!
Pindai QR code pada bagian depan, lalu kirimkan e-mail yang muncul 
dalam keadaan kosong.

Anda akan menerima pranala pendaftaran melalui email. Silakan akses 
dan lanjutkan ke layar pendaftaran.Langkah 2

Langkah 1


