Sobre a transmissão de informações do sistema de alerta nacional imediata (J-Alert) em
caso de existir a possibilidade de chegar um míssil balístico lançados da Coréia do Norte
ao arredores da região de Kanto.

Lançamento de míssil balístico

※Será transmitido seguintes mensagens de alerta em japonês ao seu celular.
①

Informações sobre o lançamento de míssil e aviso de refúgio

「Foi lançado um míssil! Foi lançado um míssil! Houve lançamento de míssil da Coreia do Norte.
Refugie-se em um edifício resistente ou em área subterrânea.」
※ Primeiramente comunica-se sobre a notícia mencionada acima do lançamento de míssil para
indicar o refúgio. Quando está fora do edifício, refugie-se em um edifício resistente ou em área
subterrânea (em uma instalação subterrânea, cidade subterrânea ou estação subterrânea e etc.)

＜Em caso de que pode cair ao redor da região de Kanto＞

＜Quando há passado sobre a região de Kanto e seu arredor＞

② Aviso de refúgio imediato

②

Informação de que passou o míssil

「Refugie imediato! Refugie imediato! Refugie-se

「Há passado um míssil! Há passado um míssil!

imediatamente em um edifício resistente ou em

Há um momento que havia passado um míssil

área subterrânea. É possível que caia o míssil.

sobre a região de kanto.」

Refugie-se imediatamente!」
※

Ao confirmar que tenha passado o míssil

Em caso houver possibilidade de que caia o

sobre a região de kanto e seu arredor, se

míssil ao redor da região de Kanto, se dão o aviso

comunicará. Ao encontrar algo estranho,

de refúgio imediato.

avise de imediato à polícia, bombeiro ou em

※

Quando está fora do edifício, refugie-se em
um edifício resistente ou em área subterrânea

departamento da segurança marítima e
nunca se aproxime!

(em uma instalação subterrânea como cidade
subterrânea ou estação subterrânea e etc.)

③

Informação sobre o lugar onde caiu o míssil (Caída ao redor de Kanto)

「Caiu o míssil! Caiu o míssil! Há possibilidade de ter caído o míssil ao redor
da região de kanto. Se comunicarão as notícias continuamente pelo que
permaneçam refugiado dentro de um edifício.」
※

Ao supor que tenha caído o míssil ao redor da região de kanto, se

comunicam as informações do lugar e outras. Se comunicarão as notícias
continuamente pelo que permaneçam refugiado dentro de um edifício.

