E-mail de alerta precoce de emergência
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Caso haja riscos de ocorrer desastres naturais ou outra emergência, a cidade de Hiroshima, a Agência
Meteorológica e a Agência de Controle de Incêndios e Desastres fornecem simultaneamente às pessoas que
estejam numa determinada área, em seus telefones celulares, informações sobre desastre e evacuação. (*As
mensagens chegarão em japonês)

Na cidade de Hiroshima
Cidade de Hiroshima

Fornecem aos usuários que estejam na cidade de
Hiroshima, em seus telefones celulares, informações
de emergência. (Inclusive às pessoas que visitam
Hiroshima.)

NTT Docomo

Informação de
evacuação

Agência Meteorológica

KDDI (au)

Alerta precoce de
terremoto
Alerta de tsunami
Alerta especial
meteorológica e
informações sobre
erupções vulcânicas,
etc.

Agência de Controle
de Incêndios e Desastres

Nas cidades e bairros vizinhos
Soft Bank Mobile
Y!mobile

Informações de
proteção civil

Os moradores de Hatsukaichi, Fuchu-cho, Kaita-cho
e outras cidades e bairros vizinhos da cidade de
Hiroshima, dependendo das condições das ondas
de
rádio,
ocasionalmente
podem
receber
informações da cidade de Hiroshima.
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<<Informações fornecidas pela cidade de Hiroshima>>
Informações de grande urgência, tais como recomendação de evacuação, instrução para evacuação
(emergência), etc.
<<Informações fornecidas pela Agência Meteorológica >>
Alerta precoce de terremoto, alerta de tsunami, alerta especial meteorológica e informações sobre erupções
vulcânicas, etc.
<<Informações fornecidas pela Agência de Controle de Incêndios e Desastres >>
Informações de proteção civil (Maiores informações, consulte o “Portal de Proteção Civil”)
<<Operadoras de telefonia correspondentes>>
NTTDocomo, KDDI(au), Soft Bank Mobile, Y!mobile
<<Condições de uso>>
 Ter um telefone celular que receba e-mail de alerta precoce. (Não é necessário registrar o e-mail.)
*1

A recepção é gratuita.

*2

Maiores informações sobre os modelos compatíveis, consulte a página web da empresa de seu
telefone celular ou dirija-se à loja correspondente.

NTTDocomo
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/index.html
KDDI (au)
http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/kinkyu-sokuho/
Soft Bank Mobile
http://www.softbank.jp/mobile/service/urgent_news/
Y!mobile
http://www.ymobile.jp/service/urgent_mail/

Gabinete de Gestão de Crises da Seção de Controle de Desastres
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