Truyền đạt thông tin từ hệ thống cảnh báo tức thời quốc gia (J-ALERT) trong trường hợp có khả
năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay tới khu vực vùng Kanto

Phóng tên lửa đạn đạo

※Email cảnh báo sẽ được gởi tới điện thoại
① Thông tin bắn tên lửa・Kêu gọi lánh nạn
「Phóng tên lửa. Phóng tên lửa.Triều Tiên đã bắn tên lửa.
Hãy lánh xuống tầng hầm hoặc trong những toà nhà kiên cố.」
※ Trước tiên sẽ truyền đạt thông tin trên, kêu gọi lánh nạn. Trong trường hợp đang ở ngoài đường thì
hãy lánh nạn trong các toà nhà kiên cố hoặc tầng hầm(ga xe điện ngầm, khu phố mua sắm tầng hầm) 。

＜Trường hợp có khả năng rơi xuống khu vực Kanto＞ ＜Trường hợp bay qua vùng trời khu vực Kanto＞
② Kêu gọi lánh nạn ngay lập tức

② Thông tin đường bay của tên lửa

「Lánh nạn. Lánh nạn. Hãy lánh nạn vô các toà nhà

Tên lửa bay qua. Tên lửa bay qua.Tên lửa vừa mới

kiên cố và tầng hầm ngay lập tức.

bay qua vùng trời khu vực Kanto.

Có khả năng tên lửa sẽ rơi xuống, hãy lánh nạn ngay

Trong trường hợp phát hiện ra vật gì bất thường

lập tức.」

tuyệt đối không lại gần mà hãy liên lạc với cảnh sát
hoặc cứu hỏa ngay lập tức.

※ Trong trường hợp tên lửa được dự đoán sẽ rơi
xuống khu vực Kanto thì sẽ tiến hành kêu gọi lánh

※ Trường hợp tên lửa được xác nhận đã bay

nạn ngay lập tức.

qua vùng trời khu vực Kanto thì thông tin này sẽ

Nếu trong trường hợp đang ở ngoài đường thì

được gởi đi. Trong trường hợp phát hiện ra vật gì

hãy lánh nạn vô các toà nhà kiên cố hoặc tầng

bất thường tuyệt đối không lại gần mà hãy liên lạc

hầm ngay lập tức.

với cảnh sát,cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển
ngay lập tức.

③ Thông tin địa điểm tên lửa rơi（Rơi xuống khu vực Kanto）
「Tên lửa rơi. Tên lửa rơi.Có khả năng tên lửa đã rơi xuống khu vực vùng
Kanto. Chúng tôi sẽ truyền đạt thông tin, xin hãy tiếp tục lánh nạn」
※ Với trường hợp suy đoán tên lửa đã rơi xuống khu vực vùng Kanto，sẽ
thông báo vị trí tên lửa rơi. Tin tức sẽ được truyền đạt liên tục nên hãy tiếp
tục lánh nạn trong nhà.

