Phải làm gì trong trường hợp tên lửa đạn đạo rơi xuống
Tên lửa đạn đạo sẽ tiếp cận mục tiêu trong thời gian cực ngắn sau khi được bắn ra. Trong trường
hợp có khả năng tên lửa sẽ rơi xuống Nhật, chính phủ sẽ sử dụng hệ thống J-alert phát còi báo động
đặc biệt cùng phát thanh bằng tiếng để cảnh báo người dân, đồng thời sẽ cung cấp các thông tin cần
thiết tức thời qua các mạng lưới thông báo khẩn cấp như email, tin nhắn điện thoại.

① Nhanh chóng lánh nạn
② Thu thập thông tin chính xác, nhanh chóng
※Hãy bình tĩnh và hành động theo chỉ đạo của chính phủ.

Tham khảo:
Trang web bảo vệ quốc dân (http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/hogo_manual/html) đây
là trang web cung cấp thông tin tự bảo về bản thân trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang,
khủng bố…
Trang web tham khảo thông tin về tình hình ứng phó của chính phủ khi tên lửa đạn đạo rơi
xuống Nhật:
www.kantei.go.jp/ Nội các thủ tướng
@Kantei_Saigai

Twitter thông tin thiên tai, quản lí nguy cơ của nội các thủ tướng.

(ví dụ) Hãy lánh nạn khẩn cấp. Hãy lánh nạn khẩn cấp. Hãy lánh nạn trong nhà
hoặc các công trình xây kiên cố. Một phần của tên lửa đạn đạo có thể rơi xuống.
Hãy lánh nạn trong nhà hoặc các công trình xây kiên cố

Khi nghe thấy tin báo này, hãy BÌNH TĨNH VÀ THAO TÁC NHANH CHÓNG như sau
Nếu đang ở bên ngoài/ ngoài đường: lánh nạn trong các nhà xây kiên cố hoặc khu mua bán ngầm
dưới mặt đất
Nếu không có công trình xây kiên cố ở gần: nấp sau đồ vật, nằm xấp xuống đất, bảo vệ vùng đầu.
Nếu đang ở trong phòng: tránh xa cửa sổ hoặc di chuyển sang phòng không có cửa sổ.

trường hợp những nơi gần boom rơi
. Nếu đang ở bên ngoài hãy ngay lập tức che miệng, hoặc bịp mũi bằng khăn tay lánh

nạn đến phòng có không khí khép kín cao hoặc lánh nạn thuận theo chiều gió thổi.
・Nếu đang ở trong phòng: tắt quạt thông gió, đóng cửa sổ, chèn các khe cửa, cửa sổ
để ngăn không khí bên ngoài lọt vào trong phòng.

