3 ถ้้าเกิิดอุุทกภััย

4 หลัังเกิิดภััยพิิบััติิ

ถ้้าเกิิดอุุทกภััยจะทำำ�อย่่างไร

เมื่่�อน้ำำ�ท่่วมสููงกว่่าพื้้�นบ้้าน

ถ่่ายรูู ปทั้้�ง4ทิิศ ทั้้�งทิิศเหนืือ ทิิศใต้้
ทิิศตะวัันออก ทิิศตะวัันตก
ถ่่ายทั้้�งสภาพภายในและสภาพ
ภายนอกของบ้้านและทั้้�งเครื่่อ
� ง
ใช้ ้ไฟฟ้้าที่่�พัังแล้้วด้้วย
ถ่่ายรูู ปคราบรอยน้ำำ�ท่่วมไว้้
เพื่่�อจะได้้รู้้�ว่่าน้ำำ�ท่่วมลึึกเท่่าไหร่่

เมื่่�อน้ำำ�ท่่วมเข้้าบ้้านหรือ
ื กำำ�แพงบ้้านพัังเสีียหาย ให้้
ถ่่ายรูู ปไว้้เยอะๆ แต่่ต้้องทำำ�ด้้วยความระมััดระวััง
เพราะอาจจะได้้รับ
ั เงิินประกัันหรือ
ื ไม่่ต้้องเสีียภาษีี
โดยต้้องมีีรูู ปไว้้เป็็นหลัักฐานในการดำำ�เนิินการ

ห้้ามขัับรถที่่�เคยจมน้ำำ�แล้้ว!

ให้้ถอดเสื่่�อทาทามิิ หรืือรื้้�อพื้้�นบ้้านออกไปตาก มิิฉะนั้้�นจะ
ขึ้้�นรา โดยให้้ติิดต่่อศููนย์์ช่่วยเหลืือเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิ กลุ่่�มที่่�
เกี่่�ยวข้้องที่่�มีีความรู้้�เฉพาะทางในการซ่่อมบ้้านโดยตรง
Saga Ken Shakai Fukushi Kyogikai
ศููนย์์อาสาสมััครให้้ความช่่วยเหลืือเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิ

Phone 0952-23- 2145
Mail chiiki＠sagaken-shakyo.or.jp

เครื่่�องใช้ ้ในบ้้านที่่�ใช้ ้ไม่่ได้้แล้้วจะจััดการยัังไงดีี

タイ語

สำำ�หรัับชาวต่่างชาติิในซากะ

คู่่�มืือสำำ�หรัับเตรีียม
รัับมืือกัับอุุทกภััย

จัังหวััดซากะเคยเกิิดน้ำำ�ท่่วมหนัักในปีี
2019และปีี2021
จึึงจะเตรีียมการรัับมืือในครั้้�งต่่อไป
หากมีีปััญหาตอนเกิิดภััยพิิบััติิสามารถติิดต่่อปรึึกษาได้้
พููดคุุยเป็็นภาษาไทยได้้

ซากะทะบุุนกะเคีียวเซเซนเตอร์์
Tel 0952-22 -7830
HP https://www.spira.or.jp/

กลุ่่�มสวััสดีีซากะ (จิิคิิวชิิมิินโนะไค)
ห้้ามขัับรถที่่�เคยจมน้ำำ�แล้้วเพราะอาจมีีโอกาสที่่�ไฟช็็อตเกิิดขึ้�้นได้้

ได้้รับ
ั การแจกอาหารฟรีี

ขยะที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิ ต้้องแยกทิ้้�งต่่างหากเป็็น
(ขยะที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิ)
ของใช้้ที่่�ล้้างแล้้วไม่่ออกหรืือเศษคอนกรีีตให้้นำำ�ไป
ทิ้้�งที่่�เทศบาลได้้กำำ�หนดไว้้

เตรีียมเช็็คเบอร์์โทรศััพท์์สถานที่่�ต่่างๆีี
ที่่�ศููนย์์อพยพจะแจกสิ่่�งของต่่างๆโดยไม่่ต้้องเสีียตัังค์์
ให้้รับ
ั ในจำำ�นวนที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น
สิ่่�งของที่่�จะได้้รับ
ั อย่่างเช่่น
น้ำำ�ดื่่�ม . บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรูู ป . ข้้าวหุุงสำำ�เร็็จรูู ป .
อาหารสำำ�เร็็จรูู ป . อาหารกระป๋๋อง.
อาหารสำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยง เป็็นต้้น

ที่่�ว่่าการอำำ�เภอ

Tel 0952-24-3334
Mail office@terrapeople.or.jp
FB sawadeesaga

เช็็คสถานที่่�ที่่�มีี(สััญลัักษณ์์หนีีภััย)
ใกล้้บ้้านไว้้ล่่วงหน้้า
ชื่่�อสถานที่่�

ศููนย์์ชุุมชน
สถานทููตไทย กรุุงโตเกีียว
กงสุุลใหญ่่ ณ ฟููกููโอกะ

NPO จิิคิิวชิิมิินโนะไค
このハンドブックは公益財団法人かめのり財団の助成で作成しました
監修：Japan Voluntary Organizations Active in Disaster
( 認定 NPO 法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク )

1 เต่รัียมืรัับมืือภััยนำ�ท่วมื

2 เกี�ยวกับก�รัหนีภััย

เช็คู่ฮ�ซ�แมื็พิ [แผนที�แสำดงพิื�นที�เสำี�ยงเกิดภััยพิิบัต่ิ]
ขัองพิื�นที�ที�ต่นอ�ศััยอย่่

เช็คู่ขั้อมื่ลขั่�วสำ�รัเกี�ยวกับภััยพิิบัต่ิต่ลอด
https://www.data.jma.go.jp/

เขัียนเปี็นภั�ษ�ญี�ปีุ�นหรัือภั�ษ�อังกฤษ

ถ้�ห�กมืีเรัือ
� งขัอคู่ว�มืช่วยเหลือยื�นบัต่รันี�ให้คู่นญี�ปีุ�นด่

ชื�อน�มืสำกุล / Name
ที�อย่่ / Address
เบอรั์โทรัศััพิท์ / Cellphone No.
เบอรั์ต่ิดต่่อกรัณ์ีฉุกเฉิน ( บ้�น โรังเรัียน ที�ทำ�ง�น และ เพิื�อนคู่นญี�ปีุ�น )
Emergency contacts ( home, school, work, Japanese aquaintance )
Mail address/LINE ID

気象庁 HP より引用

หน้าเพจภาษีาไที่ย

เฝ้ ารืะวั งรืะด้ั บ้ 5 ให้ รื บ้
่ หน่ ไปอยู่ ในที่่่ ที่่่ ปลัอด้ภั ยที่ั นที่่

แสด้งพ่�นที่่�ที่่�อาจจะเกำิด้นำาที่่วมื่ได้้ง่าย
ผู้ที่่�อาศูัยอยู่ในพ่�นที่่�ที่่�มื่่ส่แด้งในแผนที่่� ข้อให้หน่ที่ันที่่
เวลัาฝนต่กำหนักำ เมื่่�อดู้แผนที่่�ไมื่่ออกำให้ปรื้กำษีาคนญ่่�ป่�น

ให้คู่ิดกำ�หนดคู่นที�ปีรัึกษ�ไว้
ล่วงหน้�ว่�คู่วรัจัะหนีภััยหรัือไมื่

เฝ้ ารืะวั งรืะด้ั บ้ 4 ห้ ามื่อยู่ ใกำลั้ แมื่่
นัำ ้าแลัะภู เข้า
เฝ้ ารืะวั งรืะด้ั บ้ 3 ผู้ สู งอาย่ แลัะผู้ พิ กำารืรื่บ้หน่ ไปอยู่ ที่่่ ศูู นย์ อพยพ
เฝ้ ารืะวั งรืะด้ั บ้ 2 เต่รื่ยมื่ต่ั วหน่ ภั ย
เฝ้ ารืะวั งรืะด้ั บ้ 1 เชื่็ คข้้ อมืู่ ลัข้่ าวสารืภั ยพิ บ้ั ต่ิ ต่ลัอด้

เมืื�อทรั�บว่�ภััยพิิบัต่ิกำ�ลังจัะมื�
ถึงให้หนีไปีหลบภััยที�ศั่นย์อพิยพิ
เมื่่�อฝนต่กำหนักำสำาหรืับ้ชื่าวต่่างชื่าต่ิแลั้วกำารืต่ัด้สินใจว่า
จะหน่ไปอยู่ที่่�ศููนย์อพยพนั�นอาจจะต่ัด้สินใจยากำ
เลั่อกำคนที่่�ปรื้กำษีาไมื่่ว่าจะเป็นเพ่�อนรื่วมื่งาน เพ่�อนที่่�
โรืงเรื่ยน หรื่อเพ่�อนบ้้าน

เต่รัียมืขัองที�จัำ�เปี็นใสำ่ในกรัะเปี��ไว้

กรัุ ปี
๊ เลือด / Blood Type

ปีรัะเทศับ้�นเกิด/Country
โรัคู่ปีรัะจัำ�ต่ัว ย�รัักษ�โรัคู่ / Chronic Illness, Medication
รัะดับคู่ว�มืรั่ ภั
้ �ษ�ญี�ปีุ�น / My level of Japanese
พิ่ดคูุ่ยสำนทน�ได้
Fluent

/

/

พิ่ดไมื่คู่่อยถนัด

/

Not very good

พิ่ดไมื่ได้เลย

/

Poor

แพิ้อ�ห�รั . อ�ห�รัที�ท�นไมื่ได้/Allergies,Things I can not eat

แปี้งสำ�ลี / ผลิต่ภััณ์ฑ์จั�กนมื / ถั�วลิสำง / ไขั่ / กุ้ง / ปี่ / อื�นๆี

Wheat / Dairy products / Peanuts / Eggs / Shrimps / Crabs / Others

ช่ วยด้ วย

ให้หน่ภัยไปอยู่ที่่�ศููนย์อพยพ เชื่่น โรืงเรื่ยนใกำลั้บ้้านหรื่อ
ศููนย์ชื่่มื่ชื่น (Community center)กำ่อนฝนต่กำ
เพรืาะหลัังจากำฝนต่กำนำาลั้นต่ลัิ�งแลั้วกำารืเด้ินที่างหน่ภัยจะ
อันต่รืาย

กรัณ์ีที�หนีไปีอย่่ที�ศั่นย์อพิยพิไมื่ได้

เต่รื่ยมื่ข้องที่่�จำาเป็นใส่ในกำรืะเป๋าเต่รื่ยมื่ไว้ เพ่�อจะหิ�วไป
ด้้วยต่อนหน่ภัย เชื่่น อาหารื นำาด้่�มื่ ไฟูฉาย ยา
บ้ัต่รืไซ่รืิว เป็นต่้น โด้ยค่ยกำับ้คนในครือบ้ครืัวหรื่อผู้ที่่�อาศูัย
อยู่ด้้วยกำันว่าควรืเต่รื่ยมื่อะไรืไว้บ้้าง

เพิศั / Sex

ให ้ไปอยู่บ้นที่่�สูง เชื่่น บ้นต่้กำชื่ั�น2ข้้�นไป หรื่อบ้นเนินเข้า
ถ้าอยู่ที่่�รืาบ้จะเป็นอันต่รืายได้้เมื่่�อเกำิด้นำาที่่วมื่

助けてください (ta s u ke te k u da s a i )
ขัอคู่ว�มืช่วยเหลือ

こま

ฉันได้รับ
ั บ�ดเจั็บ

わたし

มืีคู่นได้รับ
ั บ�ดเจั็บ

けがをした人がいます。

รั่ สำ
้ ึกไมื่สำบ�ย

気分が悪いです。

กรัุ ณ์�พิ�ไปีโรังพิย�บ�ล

びょういん

อย�กไปีห้องนำ�

トイレに行きたいです。

ต่้องก�รัอ�ห�รัและนำ�ดื�มื

食べ物・水がほしいです。

ช่วยเรัียกคู่นที�พิ่ดคูุ่ย

ภั�ษ�ต่่�งปีรัะเทศัได ้ให้หน่อย
นำ�ท่วมืเขั้�มื�ในบ้�น

困っています。
私がけがをしています。
ひと

きぶん

わる

つ

い

病院へ連れて行ってください。
と

い

い

もの

みず

た

れ

がいこくご

はな

ひと

よ

外国語の話せる人を呼んでください。
あまみず

いえ

なか

はい

雨水が家の中まで入ってきました。

