
Trung tâm cộng đồng Sakai

Trường tiểu học Inokuchi

Công viên trung ương Nakai

Trường trung học cơ sở Nakai

Trường tiểu học Nakamura

Khu vực Sakai

Khu vực Inokuchi

Khu vực Nakamura-shimo

Khu vực Nakamura-kami

0.5 m

3.0 m

5.0 m

Tiêu chuẩn độ sâu ngập lụt giả định

Đường cao tốc Tomei

Tuyến đường vận chuyển khẩn cấp

Khu vực cảnh báo thảm họa sạt 
lở đất (sạt lở sườn dốc)

Khu vực cảnh báo thảm họa sạt 
lở đất (lũ bùn đá)

Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất v.v.

Khu vực cảnh báo đặc biệt thảm 
họa sạt lở đất (lũ bùn đá)

Hội trường tự quản

Địa điểm trú ẩn khẩn cấp được chỉ 
định và nơi trú ẩn được chỉ định

Địa điểm trú ẩn khẩn cấp được chỉ định

Cơ sở cho người cần hỗ trợ

Cơ sở công ích

Đài phát thanh hành chính 
phòng chống thiên tai

Hướng dẫn sử dụng

Trạm quan sát mực nước

Khu vực giả định ngập lụt và nhà 
cửa bị sụp đổ v.v.

Khu vực cảnh báo đặc biệt thảm 
họa sạt lở đất (sạt lở sườn dốc)

* Có sự cân nhắc về thiết kế phổ quát 
màu sắc.

Mã số Địa chỉ Điện thoại
56 Hinakubo

56 Hinakubo

1843-1 Inokuchi

740-1 Inokuchi

2238-7 Inokuchi

529-1 Kitada

2419-37 Inokuchi

37-6 Habugata

81-1111

81-3906

81-3311

81-1936

81-1917

81-1974

81-0224

81-0228

120-1 Zoshiki 81-0858
Sở cứu hỏa thành phố Odawara
Đội cứu hỏa Ashigara, Văn phòng chi nhánh Nakai

Các cơ sở công ích trong thị trấn
　　　Cơ sở công ích

Tòa thị chính Nakai

Trung tâm cải thiện môi trường nông thôn

Hội trường Inokuchi

Hội trường Inokuchi-shimo

Hội trường Inokuchi-kami

Hội trường Nakamura-shimo

Sở cảnh sát Matsuda, Văn phòng đại diện Inokuchi

Sở cảnh sát Matsuda, Văn phòng đại diện Nakamura

Tên gọi

Mã số Địa chỉ Điện thoại
1293 Sakai 80-1777

Mã số Địa chỉ

Mã số Địa chỉ Điện thoại
81-0288

81-3717

Mã số Địa chỉ Điện thoại
2005 Inokuchi 81-1123

Mã số Địa chỉ
3533 Inokuchi

356 Inokuchi

1380-1 Inokuchi

1844-3 Inokuchi

4056-1 Inokuchi

2238-7 Inokuchi

2176-2 Inokuchi

2419-32 Inokuchi

3264-1 Inokuchi

2575-2 Inokuchi

Mã số Địa chỉ Điện thoại
1000-1 Inokuchi 81-8900

2305-4 Inokuchi 81-5888

Nakai Kodomoen 1996-1 Inokuchi 81-1128

218 Sakai

　　　Hội trường tự quản

　　　Cơ sở cho người cần hỗ trợ

Trung tâm cộng đồng Sakai

Khu vực Sakai
　　　Địa điểm trú ẩn khẩn cấp được chỉ định và nơi trú ẩn được chỉ định

Tên gọi

Tên gọi

Tên gọi

Trường tiểu học Inokuchi

Tên gọi

Khu vực Inokuchi

Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật 
phát triển    Kanagawa A

Nakai Yamayuri-en tỉnh Kanagawa

Hội trường tự quản Gobuichi

Hội trường tự quản Shimo-Inokuchi

Hội trường tự quản Kitakubo

Hội trường tự quản Miyamukai

Hội trường tự quản Miyakami

Hội trường tự quản Miyamae

Hội trường tự quản Kuzukawa

Hội trường tự quản Miyahara

Hội trường tự quản Endohara

Hội trường tự quản Sunaguchi

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc tại nhà 
Nakai Fuji Shiroen

Bệnh viện Peace House Kỷ niệm Hinohara

Tên gọi

Tên gọi

　　　Địa điểm trú ẩn khẩn cấp được chỉ định và nơi trú ẩn được chỉ định

　　　Hội trường tự quản

　　　Cơ sở cho người cần hỗ trợ

Mã số Địa chỉ Điện thoại
580 Hinakubo 81-3894

Tên gọi
Công viên trung ương Nakai

Địa điểm trú ẩn diện rộng cho toàn thị trấn

　　　Địa điểm trú ẩn khẩn cấp được chỉ định

Mã số Địa chỉ Điện thoại
295 Hinakubo 81-0226

Mã số Địa chỉ

Mã số Địa chỉ Điện thoại

104-1 Hinakubo 81-2392

31-4 Zoshiki 80-1511

80-3000

80-1047

137-2 Hinakubo 81-3365

Mã số Địa chỉ Điện thoại
350 Habugata 81-1116

Mã số Địa chỉ

Mã số Địa chỉ Điện thoại
81-0243

81-2835

80-0050

81-4010

Khu vực Nakamura-kami

Tên gọi

　　　Địa điểm trú ẩn khẩn cấp được chỉ định và nơi trú ẩn được chỉ định

　　　Hội trường tự quản

　　　Cơ sở cho người cần hỗ trợ

　　　Địa điểm trú ẩn khẩn cấp được chỉ định và nơi trú ẩn được chỉ định

Tên gọi
Trường trung học cơ sở Nakai

Tên gọi

292 Matsumoto

1135-1 Matsumoto

Tên gọi

Trường tiểu học Nakamura

Tên gọi

Khu vực Nakamura-shimo

　　　Hội trường tự quản

　　　Cơ sở cho người cần hỗ trợ
Tên gọi

Trung tâm hỗ trợ toàn diện khu vực thị trấn Nakai
Trung tâm dịch vụ Shirasagi

Hội trường tự quản Hinakubo

Hội trường tự quản Matsumoto-shimo

Hội trường tự quản Matsumoto-kami

Hội trường tự quản Iwakura

Hội trường tự quản Zoshiki

Hội trường tự quản Kamozawa

Hội trường tự quản Fujisawa

264 Hinakubo

591-4 Iwakura

226 Zoshiki

627-5 Kamozawa

810 Fujisawa

NPO Hotarunoie

Grace Hill Shonan

Trung tâm dịch vụ ban ngày Marutanoie

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc trẻ em thị trấn Nakai

Hội trường tự quản Konuta

Hội trường tự quản Habugata

Hội trường tự quản Okubo

Hội trường tự quản Endo

Hội trường tự quản Kitada

Hội trường tự quản Goshonomiya

Hội trường tự quản Guzo

979-4 Habugata

179-6 Habugata

242-4 Tanaka

719-6 Kitada

363 Kitada

454 Guzo

257-3 Guzo

Trường mẫu giáo Konohana

Fit Care Kaneko

Ngôi nhà chung Hananosato

Trạm hỗ trợ Fuji

327 Endo

156-1 Endo

414 Kitada

251-3 Guzo

Hội trường tự quản Sakaihara

Hội trường tự quản Honzakai

Hội trường tự quản Sakai Bessho

1321 Sakai

1690 Sakai

2-4 Sakai Bessho

Thông tin mực nước mưa tỉnh Kanagawa có thể 
xác nhậntheo mã QR ở bên phải.

Cầu Akatsuki

Zoshiki

Bản đồ nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất thị trấn Nakai hiển thị “Khu vực cảnh báo 
thảm họa sạt lở đất (sạt lở các sườn dốc, lũ bùn đá)” do tỉnh Kanagawa công bố 
và khu vực ngập lụt giả định của sông Nakamura và sông Fujisawa. Hơn nữa, 
bản đồ cũng hiển thị thông tin cần thiết để cảnh báo và sơ tán khỏi các thảm 
họa sạt lở đất và lũ lụt như vị trí các nơi trú ẩn và cơ sở cho người cần hỗ trợ khi 
có thiên tai.
Hãy tham khảo Bản đồ nguy cơ này và nhanh chóng sơ tán khi thảm họa có thể 
xảy ra, để bảo vệ cuộc sống của chính bạn.
Tuy nhiên, Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất và khu vực ngập lụt giả định 
được thể hiện trong bản đồ nguy cơ này chỉ là giả định, vì thế xin hãy lưu ý rằng 
thảm họa có thể xảy ra cả ở những nơi không phải là các khu vực được hiển thị 
ở đây.

Bản đồ nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất thị trấn Nakai là gì?

Bản lưu trữThị trấn Nakai

Lập tháng 3 năm 2021

Tòa thị chính Nakai: 0465-81-1111 (tổng đài)
Ban phòng chống thiên tai khu vực: 0465-81-1110 (trực tiếp)

Bản đồ nguy cơ lũ lụt 
và sạt lở đất Khu vực cảnh báo đặc biệt thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất nơi các tòa nhà có thể bị hư hại và có 
thể gây hại đáng kể cho người dân.

Lũ bùn đá
Khu vực có độ dốc từ 2 độ trở lên tính từ điểm xuất hiện so với hạ lưu, ở những 
dòng suối có khả năng xuất hiện lũ bùn đá.

Gây sạt lở các sườn dốc

▽ Khu vực có độ nghiêng từ 30 độ trở lên và chiều cao từ 5m trở lên

▽ Khu vực có khoảng cách ngang trong phạm vi 10m tính từ đỉnh sườn dốc

▽ Khu vực trong phạm vi gấp đôi chiều cao sườn dốc (tính là 50m nếu vượt quá 

50m) tính từ chân sườn dốc

Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất

Xin hãy lưu ý sông Kuzugawa và sông Iwakura 
cũng có thể bị tràn dọc theo ven sông hoặc ở 
những vùng đất thấp.

“Nakamaru” nhân vật biểu 
trưng của thị trấn Nakai

• Hãy xác định khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở 
đất và khu vực ngập lụt giả định xung quanh nhà 
bạn!

• Hãy xác định trước những nơi trú ẩn và cung 
đường sơ tán xung quanh nhà bạn!

• Hãy để bản đồ nguy cơ ở nơi dễ thấy, để có thể 
kiểm tra bất cứ lúc nào!

▼ Cách sử dụng bản đồ

Mực nước tiêu chuẩn sông Nakamura và sông Fujisawa

Mực nước làm 
tiêu chuẩn mong 
đợi của đội kiểm 
soát lũ

Mực nước chú ý 
xảy ra tràn ngập 
sông

Mực nước làm 
tiêu chuẩn công 
bố thông tin sơ 
tán

Mực nước có 
nguy cơ khiến 
sông bị tràn ngập

Mực nước tiêu 
chuẩn Tiêu chuẩn

Sông 
Nakamura

(Cầu
Sakaro)

Sông 
Fujisawa

(Cầu 
Akatsuki)

Mực nước mong 
đợi của đội kiểm 
soát lũ

Mực nước nguy 
hiểm ngập lụt

Mực nước 
quyết định sơ 
tán

Mực nước chú 
ý ngập lụt

1.10 m

1.70 m

1.30 m

1.20 m

1.05 m

2.10 m

1.75 m

1.40 m

* Mực nước tiêu chuẩn là mực nước dùng làm hướng dẫn để ban hành 
các tiêu chuẩn như cảnh báo sơ tán liên quan đến lũ lụt.

* Tại thị trấn Nakai, sử dụng mực nước tại cầu Sakaro (thành phố Odawara) 
làm mực nước tiêu chuẩn của sông Nakamura.

Về Bản đồ nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất thị trấn Nakai này
Bản đồ hiển thị khu vực ngập lụt và độ sâu ngập 
lụt của những trận lũ được dự đoán với lượng 
mưa lớn nhất có thể giả định, tại “Khu vực cảnh 
báo thảm họa sạt lở đất” do tỉnh Kanagawa công 
bố cũng như khu vực sông Nakamura và sông 
Fujisawa.
Thông tin về thảm họa sạt lở đất tỉnh Kanagawa 
có thể kiểm tra theo mã QR ở bên phải.

* Khu vực giả định ngập lụt (giả định quy mô lớn nhất / tổng 
lượng mưa trong 24 giờ)
- Lưu vực sông Nakamura 335mm

r.saito
テキストボックス
ベトナム語




