
1

    Khi động đất xảy ra 　地震がおこったら

1　Thiên tai và thiệt hại khi động đất xảy ra　1 地震の時におこる災害・被害

Thiên tai　災害

Sóng thần: 
Khi động đất xảy ra ở đáy biển, chuyển dịch của các 
mảng lục địa truyền xung động đến mặt biển, gây ra 
sóng thần. Người ở gần biển, sông phải cẩn thận đề 
phòng.

【津波】　地震が海底でおこると、地殻のずれが海面に伝わり津波がおきます。
海や川の近くにいる人は注意してください。

Hỏa hoạn:
Hỏa hoạn có thể xảy ra sau 
khi động đất. Khi động đất bớt 
rung lắc, tắt ngay các nguồn 
lửa, điều quan trọng là phải 
dập lửa ngay khi mới cháy.

【火事】　地震の後、火事がおこる可能
性があります。地震の揺れがおさまっ
たらすぐに火を消して、火が出たらす
ぐに消火することが大切です。

Sạt lở đất, sườn núi: 
Khi động đất, các sườn núi dốc đứng có thể bị sạt lở.

【土砂崩れ、がけ崩れ】　山の急な斜面では土砂やがけが崩れてくる可能性
があります。

Nhà cửa sụp đổ:
Nhà cửa, các tòa nhà có thể sụp đổ đè lên người.

【建物の倒壊】　家や建物がこ
われ、人が下敷きになる場合が
あります。

Thiệt hại về cung ứng sinh hoạt , v.v..　ライフライン等の被害

Cúp điện :
Động đất có thể gây cúp 
điện. Cần chuẩn bị sẵn đèn 
pin dự phòng.

【電気が止まる】
地震の影響で、停電となることが想定
されます。懐中電灯などのそなえが
必要です。

Cúp nước :
Động đất có thể gây cúp 
nước trên nhiều khu vực 
làm thiếu nước uống, nước 
dùng trong sinh hoạt như: 
xả toilet, v.v..

【水が止まる】
多くの地域で水道が止まると想定さ
れます。飲料水はもちろん、トイレ
などに使う生活用水も不足します。

Cúp gas :
Động đất có thể gây cúp gas 
không thể sử dụng bếp, lò sưởi, 
máy nước nóng … được.

【ガスが止まる】
地震の影響で、ガスが止まることが想定され
ます。調理、暖房、入浴などができなくなる
可能性があります。

Tê liệt giao thông :
Xe điện, Shinkansen, tàu điện 
ngầm, xe buýt không hoạt động 
làm nhiều người làm việc ở thành 
phố không thể về nhà.

【交通がストップする】
電車や新幹線、地下鉄、バスが止まり、特に
都市部では自宅に帰れない人が多く発生し
ます。

Thiết bị liên lạc không thể sử 
dụng :
Bị cúp điện nên không thể sạc điện cho điện 
thoại di động, máy tính, không thể liên lạc 
với gia đình, người thân, và khó tiếp nhận 
thông tin từ internet.

【通信機器が使えない】
電気が止まるため、携帯電話やパソコンの充電ができず、
家族等との連絡が取れないほか、インターネットなどで
情報を取りづらくなります。
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2　Phải làm gì khi động đất xảy ra　２　地震発生時の行動

Khi ở nhà　自宅

1  Tự bảo vệ bản thân 
Khi thấy rung chuyển, chui xuống dưới 
gầm bàn.

1  身を守る　揺れたらまず机の下にもぐる。

2  Tắt ngay nguồn lửa
Tắt bếp gas, khóa van đường ống gas.

2  すばやく火の始末　
ガス器具の火を消し、元栓を閉める。

3  Dập lửa ngay khi có cháy
Dập lửa ngay bằng bình chữa cháy v.v..

3  火がでたらまず消火　消火器などですばやく消す。

4  Mở cửa để có lối thoát
Không nên vội chạy ra đường, mở sẵn 
cửa để có lối thoát.

4  出口の確保　
あわてて外に飛び出さず、ドアを開けて出口を確保
する。

5  Kiểm tra đồ cần thiết 
mang theo khi khẩn 
cấp

Kiểm tra lại các đồ dùng cần 
mang theo khi khẩn cấp đã 
chuẩn bị trước.

5  非常持出品の確認　準備しておいた
非常持出品の中身を再確認する。

6  Kiểm tra thông tin 
động đất

Kiểm tra thông tin động đất 
qua đài phát thanh v.v..

6  地震情報の入手　ラジオなどで地震
の情報をキャッチする。

1  Khi đang đi học, đi làm :
⃝Chui xuống gầm bàn.
⃝Tránh xa kệ sách, cửa sổ.
1　職場・学校
⃝机の下にもぐる。
⃝本棚や窓からはなれる。

2  Khi đang ở trong thang máy :
⃝ Nhấn nút tất cả các tầng, và xuống ngay khi

thang máy dừng.
⃝ Nếu bị kẹt trong thang máy, nhấn nút khẩn cấp.
2　エレベーターの中
⃝ 全ての階のボタンを押し、止まった階で降りる。
⃝閉じ込められたら非常用ボタンを押す。

3  Khi đang lái xe ôtô :
⃝ Giảm tốc độ, dừng xe ở lề đường bên trái.
⃝ Không ra khỏi xe cho đến khi bớt rung chuyển,

kiểm tra thông tin từ radio trên xe ôtô.
⃝ Đi lánh nạn để lại xe với chìa khóa cắm sẵn và

cửa không khóa.
3　車の運転中
⃝スピードを落とし、道路の左側に停止させる。
⃝揺れがおさまるまで外に出ず、カーラジオ等により情報収集する。
⃝キーをつけたままドアロックせず避難する。

4  Khi đang ở gần bờ biển, bờ sông, vách 
núi:

⃝ Đi lánh nạn ở nơi cao ráo.
⃝ Nhanh chóng tránh xa bờ biển, bờ sông, vách

núi.
4　海岸や川べり・がけの近く
⃝高い所に避難する。
⃝がけの近く・海岸や川べりから早めに避難する。

Khi đang ở ngoài đường 外出先



※1  被災地の方：自宅または連絡を取りたい被災地の方の固定
電話および携帯電話等の電話番号

  その他の地域の方：連絡を取りたい被災地の方の固定電話
および携帯電話等の電話番号

＊  171へは携帯電話、PHS からも利用できますが、詳細は各通信
会社に確認

＊  メッセージは1件30秒以内で本ダイヤル提供終了まで保存
＊  利用料、通話料金は基本的に無料、NTT 以外の通信会社の電

話から発信する場合は各通信会社に確認

▶  本情報（災害用伝言ダイヤル171）は、平成31（2019）年3月時点
のものです。今後変更になる場合もありますので、詳しくは
NTT 西日本 /NTT 東日本の HP でご確認ください。

*1  Người đang ở vùng bị thiên tai: nhấn số điện thoại nhà của mình hoặc
số điện thoại cố định / số di động của người ở vùng bị thiên tai cần liên lạc. 

  Người ở ngoài vùng bị thiên tai: nhấn số điện thoại cố định / số di động 
của người ở vùng bị thiên tai cần liên lạc.

*2 Nhấn số 8 khi muốn ghi âm lại.

*3  Nhấn số 8 để nghe lại tin nhắn. Nhấn số 9 để nghe tin nhắn tiếp theo, nhấn
số 3 để ghi âm thêm sau khi nghe tin nhắn.

*  Có thể nhắn tin tới số 171 bằng điện thoại di động, PHS. Vui lòng liên hệ
các công ty điện thoại để biết thêm chi tiết.

*  Mỗi tin nhắn tối đa 30 giây và được lưu đến khi ngừng cung cấp dịch vụ này.

*  Đây là dịch vụ nhắn tin miễn phí; tuy nhiên khi sử dụng công ty điện thoại
khác ngoài NTT thì cần liên lạc các công ty điện thoại để biết thêm chi tiết.

▶  Thông tin này(dịch vụ nhắn tin khi thiên tai 171) được soạn thảo tại thời
điểm tháng 3 năm 2019 nên có thể được cập nhật mới. Vui lòng cập nhận
thông tin mới nhất tại website của công ty NTT Nishi-Nihon/NTT Higashi-
Nihon.

 Dịch vụ nhắn tin khi thiên tai 171　災害用伝言ダイヤル 171

Dịch vụ nhắn tin khi thiên tai 171 do NTT cung cấp có thể ghi âm và 
nghe tin nhắn bằng điện thoại (điện thoại cố định, điện thoại công 
cộng) để thông báo và xác nhận an toàn của gia đình và người thân 
khi có thiên tai lớn xảy ra.

NTT が提供する「災害用伝言ダイヤル171」は、大きな災
害がおきた場合に、安否等の情報を電話 ( 加入固定電話、
公衆電話 )を使って音声を録音・再生できるシステムです。

Nhấn số 　　để kết thúc tin nhắn *2 Nhấn số 　　để kết thúc tin nhắn *3

伝言の録音方法（暗証番号なしの場合）

市外局番から被災地の電話の電話番号を入力 ※１

Nhấn số mã vùng, 
sau đó nhấn số điện thoại vùng thiên tai *1

伝言ダイヤルセンターに接続

９を入力して終了※2

Kết nối với tổng đài nhắn tin

ガイダンスが流れる
Nghe hướng dẫn sử dụng

ガイダンスが流れる
Nghe hướng dẫn sử dụng

伝言の再生方法（暗証番号なしの場合）

市外局番から被災地の電話の電話番号を入力 ※１

Nhấn số mã vùng, 
sau đó nhấn số điện thoại vùng thiên tai *1

伝言ダイヤルセンターに接続

９を入力して終了※3

Kết nối với tổng đài nhắn tin

ガイダンスが流れる
Nghe hướng dẫn sử dụng

ガイダンスが流れる
Nghe hướng dẫn sử dụng

Ghi âm tin nhắn 伝言を録音

Cách ghi âm tin nhắn
(Trường hợp không dùng mật mã)

Nghe tin nhắn 伝言を再生

Cách nghe tin nhắn
(Trường hợp không dùng mật mã)

※2 ［録音のやり直し］は8を入力

※3  ［伝言を繰り返す］ときは8を、［次の伝言再生］は9を、 ［再生
後の伝言の録音］は3を入力
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