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3. An toàn – An tâm 
 

(1) An toàn khu vực (Phòng chống tội phạm – An toàn giao thông) 
Thông báo khẩn cấp cho cảnh sát về tai nạn, vụ án qua “số 110”. Sở cảnh sát là nơi nhận tư vấn và liên 
hệ, v.v... về các vấn đề liên quan đến phòng chống tội phạm. 
 
     
 
 

     

 
 

 
(2) Phòng chống thảm họa 

① Thông tin liên quan đến phòng chống thảm họa 
Để bảo vệ bản thân khỏi thảm họa thiên tai, hãy tham khảo “Web phòng chống thảm họa 

của tỉnh Hiroshima” chuyên cung cấp các thông tin cần thiết như dữ liệu lượng mưa trong tỉnh 
hay tình hình quan trắc mực nước sông, thông tin khí tượng, thông tin tị nạn, nơi tị nạn, v.v... 

Trên đây cũng có đăng tải sổ tay “Minna de nakayoku! Manabousai!!” (“Mọi người cùng 
đồng lòng học cách phòng chống thảm họa”) với phiên bản đa ngôn ngữ, tổng hợp nội dung về 
các loại thảm họa, cách chuẩn bị ứng phó với thảm họa thế nào cho tốt . 

 
     
 
 
 
 

   

Sở cảnh sát Cảnh sát tỉnh Hiroshima 
HP: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/ps-index.html 

◆Web phòng chống thảm họa của tỉnh Hiroshima 
HP: http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/ 

◆“Minna de nakayoku! Manabousai!!” phiên bản đa ngôn ngữ 
HP: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/manabousai.html 

Linh vật biểu tượng cho cảnh sát 
tỉnh Hiroshima 

Maple kun 

Các linh vật trong Cuộc vận động tất cả cư dân trong tỉnh cùng 
chung sức “Giảm thiểu tội phạm” 

Moshika 

Người Hiroshima 
luôn bên cạnh hỗ trợ bạn. 



Hướng dẫn đời sống sinh hoạt tại Hiroshima   
Chương 6  Đời sống sinh hoạt nói chung  

71 

② Thông báo khẩn cấp 
Gọi ngay đến “số 119” khi cần xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa trong các trường hợp bị 

thương - bệnh nguy kịch hay hỏa hoạn, v.v... Gọi ngay đến “số 119” để kết nối với sở cứu hỏa. 
Ngoài ra, sở cứu hỏa cũng đáp ứng tư vấn về trang thiết bị cứu hỏa như bình chữa cháy, v.v... 

hay huấn luyện phòng cháy, v.v... 
 
     
     
 
 
 
                                 

 
 

Nơi liên hệ Trụ sở chính (Cục) phòng cháy chữa cháy trong tỉnh 

 


