Como Proceder quando da
Queda de um Míssil Balístico
Um míssil balístico pode cair em menos de 10 minutos, após o
seu lançamento. Na possibilidade de um míssil cair no Japão, o
governo utilizará o sistema J-Alert para transmitir, instantaneamente,
informações de emergência do país, acionando a sirene especial e
transmitindo mensagens através do rádio do governo para prevenção de
desastres (receptores residenciais, alto-falantes,...), além de enviar informações
através de mensagens imediatas emergenciais, etc.

Ação imediata para se refugiar;
Coleta imediata de infomações corretas.
Siga as instruções dos órgãos administrativos, agindo com calma.

Portal da Proteção Civil
Para se proteger de ataques armados, terrorismo, etc.
Vamos verificar antecipadamente as
informações, acessando:

Quando da queda de um míssil, é possível obter informações sobre as
medidas sendo tomadas pelo Governo, acessando:
Home page
do Gabinete
do Primeiro Ministro

Twitter
Informações de Administração
de Desastres e Crises do
Gabinete do Primeiro Ministro

J – A l e r t . Exemplo: Refugie-se imediatamente! Refugie-se
imediatamente! Refugie-se imediatamente dentro de um edifício ou no
subsolo. Há possibilidade de um míssil cair.
Refugie-se imediatamente, por favor!

Ao receber a mensagem,

Mantenha a calma e procure agir imediatamente.

Caso esteja
ao ar livre

Refugie-se dentro de um edifício ou
no subsolo nas proximidades.
Nota: Procure uma construção resistente, porém, caso
não haja nenhuma por perto, pode ser um outro local.

Esconda-se atrás de algo
deite-se de bruços no chão.
Proteja sua cabeça.

Caso não
haja
edifícios

ou

Caso esteja Fique longe de janelas ou vá para
dentro de uma
construção um cômodo sem janelas.

 Caso se encontre ao ar livre:
・Proteja sua boca e nariz com um lenço.
・Afaste-se imediatamente do local.
・Refugie-se dentro de uma construção completamente
fechada ou refugie-se contra o vento.

Um míssil
caiu nas
proximidades!!

 Caso se encontre no interior de uma construção:
・Desligue o exaustor.
・Feche todas as janelas e tape todas as frestas.
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