
Tỉnh Kagoshima, thành phố Satsuma Sendai, thành phố Ichikikushikino, thành phố Akune, thành phố Kagoshima, thành phố Izumi, 
thành phố Hioki, thành phố Aira, thị trấn Satsuma, thị trấn Nagashima

お問い合わせ先

- Đợt huấn luyện được chia thành huấn luyện lánh nạn cho người dân trong PAZ (trong khu vực cách khoảng 5km từ lò hạt nhân) và huấn luyện lánh
　nạn cho người dân trong UPZ (trong khu vực cách khoảng 5̃30km từ lò hạt nhân).
　+ Huấn luyện sẽ rút ngắn thời gian cần thiết dẫn đến tai nạn, thực hiện trong 1 ngày.
　+ Tiến hành huấn luyện giả định lánh nạn cho người dân trong PAZ từ 8:40 và huấn luyện giả định lánh nạn cho người dân trong UPZ từ 10:10.
- Thực hiện cả huấn luyện theo khu vực ở các thành phố thị trấn ngoài huấn luyện toàn thể.
　+ Trong huấn luyện toàn thể, sẽ lánh nạn theo giả định là tỉ lệ lượng phóng xạ trong không gian của UPZ là thành phố Satsuma Sendai, một số
　　khu vực của thành phố Aira trở nên cao lên.
　+ Trong huấn luyện theo khu vực thì tiến hành huấn luyện liên lạc viễn thông và huấn luyện lánh nạn, hướng dẫn lánh nạn v.v. ở từng thành phố
　　thị trấn khác với huấn luyện toàn thể.
- Tiến hành huấn luyện với giả định là đang trong dịch bệnh lây nhiễm như Covid-19 v.v.

- Huấn luyện thiết lập, vận hành trụ sở đối sách phòng chống thảm họa

- Huấn luyện tập hợp, vận hành trung tâm bên ngoài

- Huấn luyện liên lạc viễn thông khi khẩn cấp

- Huấn luyện theo dõi khi khẩn cấp

-  Huấn luyện xét nghiệm khi rời khỏi khu vực để đi lánh nạn / Huấn luyện biện pháp chăm sóc y tế trong thảm họa năng lượng hạt nhân

- Huấn luyện thông báo cho người dân v.v.

- Huấn luyện lánh nạn, hướng dẫn lánh nạn, lánh nạn trong nhà

- Chúng tôi liên kết với chính phủ, các tổ chức kinh doanh v.v. để tổ chức huấn luyện tổng hợp nhằm hướng đến nâng cao ý thức phòng chống thảm họa của người dân trong
　khu vực, tăng cường liên kết lẫn nhau giữa các cơ quan có liên quan, dựa trên kế hoạch lánh nạn đã được tỉnh và thành phố Satsuma Sendai và các thành phố, thị trấn khu
　vực có liên quan hoạch định trên phương châm đối sách phòng chống thảm họa năng lượng hạt nhân của chính phủ.
- Hướng đến thực hiện đầy đủ và tăng cường đối sách phòng chống thảm họa năng lượng hạt nhân như tiến hành xem xét lại kế hoạch lánh nạn v.v.
　dựa trên bài học huấn luyện v.v.

Đề nghị

7:00 ~ 18:00 thứ Sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022

Tổ chức:

Địa chỉ liên hệ:

Vào thứ Sáu ngày 11 tháng 2,
chúng tôi sẽ tổ chức huấn luyện phòng
chống thảm họa năng lượng hạt nhân.

THÔNG BÁOTHÔNG BÁO

　Chúng tôi sẽ tổ chức huấn luyện thông báo bằng cách sử dụng vô tuyến hành chính phòng chống thảm họa và xe thông báo
v.v. ở một số khu vực vào hôm huấn luyện. Rất mong quý vị thông cảm và hợp tác khi có xe tham gia huấn luyện và người có liên
quan đến huấn luyện hoạt động. 
　Trong thành phố Satsuma Sendai, thành phố Ichikikushikino và thành phố Hioki, chúng tôi cũng sẽ tiến hành thông báo qua
mail cảnh báo khẩn cấp như là một phần của chương trình huấn luyện thông báo. Quý vị có điện thoại di động và trong môi
trường nhận mail cảnh báo khẩn cấp thì sẽ được gửi mail đi kèm của chương trình huấn luyện, rất mong quý vị thông cảm.

Ngày giờ thực hiện:

Nội dung huấn luyện chính: Thực hiện trên cơ sở áp dụng các biện
pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Đặc trưng:

Mục đích:

*Người dân không tham gia
  thực hiện nội dung này.

Phát hành: 
Sở Quản lý Khủng hoảng - Phòng chống
Thảm họa tỉnh Kagoshima   Phòng Đối
sách An toàn Năng lượng Hạt nhân 
10-1 Kamoikeshin-machi, 
Kagoshima-shi 890 - 8577

Tỉnh Kagoshima
Thành phố Satsuma Sendai
Thành phố Ichikikushikino
Thành phố Akune
Thành phố Kagoshima
Thành phố Izumi
Thành phố Hioki
Thành phố Aira
Thị trấn Satsuma
Thị trấn Nagashima

Phòng Đối sách An toàn Năng lượng Hạt nhân 　
Phòng An toàn Phòng chống Thảm họa
Phòng Phòng chống Thảm họa Xây dựng Đô thị
Phòng Tổng vụ 
Phòng Quản lý Khủng hoảng
Phòng An tâm Đời sống
Phòng Tổng vụ
Phòng Quản lý Khủng hoảng
Phòng Tổng vụ
Phòng Tổng vụ

ĐT: 099 - 286 - 2378
ĐT: 0996 - 23 - 5111
ĐT: 0996 - 32 - 3111
ĐT: 0996 - 73 - 1211
ĐT: 099 - 224 - 1111
ĐT: 0996 - 63 - 2111
ĐT: 099 - 273 - 2111
ĐT: 0995 - 66 - 3111
ĐT: 0996 - 53 - 1111
ĐT: 0996 - 86 - 1111

　　　　　　　　　　　　　　　 ‥‥Thiết lập trụ sở đối sách phòng chống thảm họa của tỉnh và các thành phố thị trấn có liên quan

　　　　　　　 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Tổ chức, vận hành trung tâm bên ngoài

　　　　 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Thông báo hiện tượng bất thường v.v., liên lạc viễn thông giữa các cơ quan có liên quan

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Thực hiện theo dõi khi khẩn cấp, thu thập và đánh giá kết quả đo lường

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Thực hiện xét nghiệm khi rời khỏi khu vực để đi lánh nạn, phân phát và chỉ thị uống chất i-ốt ổn định

　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Truyền đạt thông tin bằng xe thông báo, vô tuyến hành chính phòng chống thảm họa v.v.

　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥Lánh nạn, hướng dẫn lánh nạn cho người dân qua sự liên kết với các cơ quan có liên quan, lánh nạn

　　　　　　　　　　　　　　　　　trong nhà ở nơi lánh nạn giả định là nhà bị sụp đổ v.v., sử dụng hiệu quả ứng dụng phòng chống thảm

　　　　　　　　　　　　　　　　　họa năng lượng hạt nhân ở một số khu vực                  v.v..


