
Prepare-se para tufões (não apenas ventos fortes, mas também falta de energia, falta de 

água, inundações causadas por fortes chuvas) 
 

1. Conserte ou amarre as coisas fora de casa para impedir que elas voem com o vento. Ou mantenha-o em casa 

Bicicletas, fogões de churrasco, coberturas de pneus, vasos de plantas, etc. 
 

2. Feche o shata se houver, pois o vento pode quebrar os vidros 

Para evitar que o vidro se quebre, coloque um filme ou papelão dentro 
 

3. Prepare-se para inundações com água do rio transbordando 

Se a água estiver chegando, mova o carro para um local mais alto 

Mova itens na parte inferior da despensa ou na sala da casa para lugares mais altos 

Compre um saco de areia para impedir que a água entre em sua casa ou armazém 

Feche a portas ou janelas com fita adesiva para impedir a entrada de água 
 

4. Prepare-se para falta de energia 

Prepare uma luz alimentada por bateria (compre uma bateria) 

(Se você colocar uma garrafa de plástico na luz do telefone, a sala ficará mais clara) 

Prepare um carregador portátil alimentado por bateria ou bateria móvel 

Mantenha um carregador de celular no carro 
 

5) Prepare-se para falta de água 

Compre água de garrafas plásticas. Economize água , no banheiro deixe a banheira cheia para usar no banheiro 

Quando a água do banheiro parar de fluir, coloque a água armazenada em uma garrafa de plástico e use a no banheiro. 
 

6) Prepare-se para a evacuação 

Evacuar cedo, verificando informações meteorológicas, informações sobre evacuação e informações sobre abrigo no 

rádio e na web 

Ao andar em uma estrada com água, prepare botas e uma bengala para verificar seus pés. 

 

7) Prepare-se para uma vida sem eletricidade ou água 

Prepare um fogão cassete 

Compre alimentos (macarrão, arroz, sopa, etc.) que podem ser feitos com água quente em uma placa de fogão 
   

8) A loja pode fechar devido a uma queda de energia; portanto, compre o que você precisa mais cedo 

Medicamentos, alimentos, fraldas, lençóis azuis, etc. 
 

9）Se precisar de ajuda, entre em contato com juntos  

(Somente em português)070-2303-7408   (Yokota) 090-8854-0831 


