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Aplikasi informasi wisata, “Japan O�cial Travel App” 
memperkenalkan informasi-informasi seperti hotline 
darurat termasuk polisi, ambulan dan pemadam 
kebakaran, serta ramalan cuaca dll. Apabila terjadi 
bencana alam, pemberitahuan akan dikirim kepada 
pengguna aplikasi yang berada di wilayah bersangkutan. 

Akan dibuat laman dengan 
link-link terkait pada ����������
������ di situs web Japan 
National Tourism Organization 
pada saat bencana alam terjadi. 

Akan diedarkan informasi-informasi 
berkaitan dengan keamanan dan 
kenyamanan bagi wisatawan warga 
asing pada saat bencana alam terjadi.
@JapanSafeTravel

Safety tipsSafety tips

POME SakaiPOME Sakai

App Store Google play

Aplikasi penyedia informasi saat bencana, “Safety 
tips” akan menyediakan informasi terkait dengan 
bencana yang ditujukan kepada warga asing yang 
mengunjungi Jepang. “Berita Kilat Gempa Darurat”, 
“Peringatan Tsunami”, “Peringatan Khusus 
Cuaca”, “Perintah   Evakuasi” dsb dikirim 
melalui pemberitahuan ����. 

Kantor Implementasi Persiapan Bencana, Kantor Kelurahan Sakai 
Diterbitkan pada Maret 2023

POME (Plaza Of Multicultural Exchange) Sakai merupakan fasilitas kota 
Sakai yang dapat dinikmati kegiatan persahabatan internasional dan 
menerima konsultasi mengenai kehidupan warga asing dll.
[Nomor telepon khusus untuk konsultasi] melayani dengan 
8 bahasa (Hari-hari biasa: pk 10-12 & pk 13-16)
072-228-7499

App Store Google play

Kartu Bermanfaat guna 
Persiapan Bencana

Kartu Bermanfaat guna 
Persiapan Bencana

Tunjukkan ini ke orang sekitarnya, bila Anda 
tidak tahu di mana tempat evakuasi.

App Store Google play



������� (Tempat evakuasi/pengungsian) 
adalah tempat untuk melarikan diri ketika 
ada bahaya. 
Tidak dikenakan biaya. 
Mohon jalan kaki ke tempat evakuasi. 

Dengan taifun, ada angin topan yang 
kencang dengan hujan besar turun. 
Yang menyerang Jepang, muncul pada bulan 
Juli - Oktober. 
Mengungsi ke tempat evakuasi apabila 
“������������/ perintah evakuasi” diumumkan.

Evakuasi/pengungsianEvakuasi/pengungsian

Gempa bumi merupakan bencana alam yang 
tidak ketahui kapan terjadi. 
Berbahaya karena bumi bergoncang yang keras. 
Lindungilah diri di mana barang tidak jatuh dan 
tidak tumbang. 

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………

TaifunTaifun

Tsunami merupakan ombak yang sangat 
tinggi yang menyerang setelah gempa bumi. 
Tsunami dapat datang sampai ke tempat jauh 
dari laut. 
Jangan mendekati pantai.
Sedapat mungkin, mengungsi dengan jalan 
kaki ke arah timur.

……………………………………………………TsunamiTsunami

Apabila menemukan kebakaran, atau merasa sakit 
mendadak hingga parah, telepon nomor 119. 
Kemudian, silakan jawab pertanyaan dari petugasnya. 

Laporan 119 (pemadam kebakaran/ambulan)Laporan 119 (pemadam kebakaran/ambulan) ……

-Kebakaran atau ambulan?
-Ke manakah mobil pemadam kebakaran/ambulan 

harus dituju? 
-Apa atau siapa yang terjadi bagaimana? 

(apa yang terbakar, mana yang sakit dll.) 
-Nama Anda

Ketika menelepon nomor 119 di kota Sakai, 5 bahasa dapat digunakan selain bahasa Jepang.
Bahasa yang diterapkan: Inggris, Tionghoa, Korea, Spanyol, dan Portugis

Gempa BumiGempa Bumi
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