Flash Bulletin Mail para sa emerhensiya

•
•

Bumalik sa regular na pahina
Iprinta ang pahinang ito

Kapag may panganib na magkaroon ng isang kalamidad at iba pang emerhensiya, ang impormasyong
matatanggap mula sa siyudad ng Hiroshima, Japan Meteorological Agency at Fire Department kaugnay sa
lagay ng kalamidad at paglisan, ay sabay-sabay na ipapadala sa mga mobile phones na nasa ilang lugar o
rehiyon. (*Ipinapadala ang impormasyon sa wikang Hapon)

Sa loob ng siyudad ng Hiroshima
Siyudad ng Hiroshima

Ipapadala sa mobile phones ng mga nasa loob ng
siyudad ng Hiroshima ang impormasyon ukol sa
emerhensiya. (Ang impormasyong ito ay matatanggap
din ng sinumang bumibisita sa siyudad)

NTT Docomo

Impormasyon ukol
sa paglisan

Japan Meteorological
Agency

KDDI (au)

Flash bulletin ukol sa
pagdating ng lindol
Babala para sa tsunami
Special alarm kaugnay
sa lagay ng panahon at
pagsabog ng bulkan

Kalapit na mga siyudad o bayan

Fire Department

Softbank Mobile
Ymobile

Impormasyon kaugnay sa
pagprotekta sa mga
mamamayan

Depende sa lakas ng wireless signal, maaaring
makarating ang impormasyon mula sa siyudad ng
Hiroshima sa mga nakatira sa hangganan o
boundary ng siyudad at iba pang kalapit na bayan
tulad ng Hatsukaichi, Fuchu-cho, Kaita-cho at iba pa.
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<< Impormasyong ipinapadala mula sa siyudad ng Hiroshima >>
Ipinamamahagi ang impormasyon ukol sa emerhensiya na mataas ang prayoridad, tulad ng pahayag sa
paglisan, pag-uutos sa paglisan (madalian) at iba pa
<< Impormasyong ipinapadala mula sa Japan Meteorological Agency >>
Ipinamamahagi ang special warning kaugnay sa lagay ng panahon at pagsabog ng bulkan, babala sa
pagdating ng tsunami, emergency flash bulletin ukol sa pagdating ng lindol
<< Impormasyong ipinapadala mula sa Fire Department >>
Ipinamamahagi ang impormasyon kaugnay sa proteksiyon ng mga mamamayan (tingnan ang Civil Protection
Portal Site para sa karagdagang detalye.)
<< Mga nasasakop na telecommunications carrier >>
NTT Docomo, KDDI (au), Softbank Mobile, Ymobile
<< Mga kondisyon sa paggamit >>
 Kailangang may mobile phone at iba pa na maaaring tumanggap ng emergency flash bulletin mail. (Hindi
na kailangang iparehistro ang mail address.)
*1

Libre ang pagtanggap ng mensahe.

*2

Para sa mga detalye ukol sa nasasakop na modelo ng mobile phone, pakitingnan ang website ng
bawat kompanya ng mobile phone o di kaya’y kumpirmahin sa mobile phone shops at iba pa.

NTT Docomo
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/index.html
KDDI (au)
http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/kinkyu-sokuho/
Softbank Mobile
http://www.softbank.jp/mobile/service/urgent_news/
Ymobile
http://www.ymobile.jp/service/urgent_mail/
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