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1.Thông tin về thiên tai và công tác phòng chống thiên tai tại thành 
phố Tochigi 

 
Những năm gần đây, đã xảy ra nhiều thiên tai trên toàn Nhật Bản như mưa lớn 

và động đất... 
Ngay cả thành phố Tochigi, mưa lớn vào năm 2015 và cơn bão năm 2019 đã 

dẫn đến liên tục những thảm họa như lũ lụt và sạt lỡ đất. 
Tại thành phố Tochigi, chúng tôi đã tổng hợp lại một đoạn video có tên “ Kí ức 

thảm họa thành phố Tochigi”, và bất cứ ai cũng có thể xem trên kênh youtube 
chính thức của thành phố Tochigi.  

Bây giờ, điều quan trọng là phải rút ra được bài học kinh nghiệm và chuẩn bị 
phương pháp phòng chống. 
 
  Một trong những công tác chuẩn bị hằng ngày trước nhất đó là khi có thảm họa 
xảy ra, chúng ta cần thu thập những thông tin về việc thiên tai gì đang xảy ra và 
xảy ra ở đâu bằng nhiều cách như là tải sẵn những ứng dụng thông báo thiên tai 
hay xem qua phương tiện truyền thông mạng internet, điện thoại thông minh.  

 
Ví dụ như khi mưa lớn nếu cảnh báo được đưa ra ở mức số 4, thì tất cả người 

dân ở những nơi nguy hiểm nên sơ tán đến nơi an toàn. Bạn nên tìm hiểu trước và 
hiểu ý nghĩa của từng mức độ cảnh báo và thông tin sơ tán để biết mình nên phải 
làm như thế nào. 

 
Những vật dụng nên mang theo khi đi lánh nạn bao gồm tiền mặt, các vật dụng 

có giá trị sử dụng như thẻ bảo hiểm, thuốc men, sản phẩm vệ sinh,dự trữ nước 
uống, thực phẩm bánh kẹo trong túi. Ngoài ra bạn nên mang theo một số đồ dùng 
hàng ngày mà bạn nghĩ là cần thiết đối với chính bản thân mình. Những vật dụng 
này bạn nên chuẩn bị sẵn trước và cho vào ba lô khi chưa có thiên tai xảy ra. 
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Những địa điểm sơ tán thường là các trung tâm sơ tán được thành phố chỉ định 
như trường tiểu học và hội trường công cộng do thành phố thanh lập, cũng như 
nhà của người thân hoặc người quen ở khu vực an toàn,trong trường hợp nhà bạn 
ở nơi an toàn thì bạn không nên ra khỏi nhà vì đó cũng được coi là nơi lánh nạn. 

 
Thành phố Tochigi đã liên kết với các siêu thị và các điểm pachinko để tận dụng 

bãi đỗ xe trên sân thượng làm điểm tập kết xe ô tô tránh cho việc xe bị ngập nước. 
 

Để không gặp khó khăn thì nên thảo luận trước với bạn bè và người thân để 
quyết định nơi lánh nạn. 

 
Tại hiệp hội giao lưu quốc tế Thành phố Tochigi có nơi lánh nạn được ưu tiên 

là Kyokuto Tochigi Kura no machi Gakusyukan là một trung tâm hỗ trợ thiên tai 
đa ngôn ngữ, nếu bạn là cư dân nước ngoài đang cư trú tại Tochigi thì hãy sử dụng 
nó. 
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2. Về việc phòng chống sốc nhiệt và lây nhiễm corona 
 
Đeo khẩu trang là một biện pháp thiết yếu trong việc phòng chống corona chủng 

mới. Tuy nhiên nếu việc đeo khẩu trang trong môi trường nóng ẩm và vào mùa hè 
thì dễ gây nên hiện tượng sốc nhiệt. 
 

Nước Nhật đã đưa ra quyết định mới về việc đeo khẩu trang để phòng chống 
lây nhiễm corona và đột quỵ do nắng nóng. 

Nếu bạn đang ở ngoài trời và khoảng cách của bạn với người xung quanh trên 
2 mét hoặc khảng cách gần hơn nhưng bạn ít nói chuyện thì bạn nên bỏ khẩu trang 
ra. 

Bạn không nhất thiết phải đeo khẩu trang khi đi dạo hay chạy bộ ngoài trời hoặc 
trên đường đi làm đi đến trường bằng xe đạp hay đi bộ. 
 

Trong trường hợp bạn đang ở trong nhà và có thể giữ khoảng cách vơi mọi 
người trên 2 mét và ít nói chuyện thì bạn cũng có thể không cần đeo khẩu trang. 

 
Nếu bạn đeo khẩu trang thì hãy điều chỉnh máy điếu hòa,quạt gió nhiệt độ và 

độ ẩm để tránh nóng và thường xuyên uống nước. 
Ngay cả khi bạn không khát nước bạn vẫn nên uống một ly nước sau mỗi giờ 

và cung cấp nước sau khi tắm và sau khi thức dậy  
Bạn nên uống nước một ngày khoảng từ 1-2 lít nước, khi đổ mồ hôi nhiều đừng 

quên bổ sung thêm muối. 
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3. Về việc tuyển nghệ sĩ biểu diễn cho “utamaro dochu” 
 

Năm nay, lễ hội utamaro lần thứ 11 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 23 tháng 10. 
Utamaro là lễ hội tái hiện cuộc sống của những người phụ nữ xinh đẹp ở thời 

đại Edo bởi những nghệ sĩ ukiyoe nổi tiếng. Đó là những người được cho là có 
liên quan đến thành phố Tochigi. 

Sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức trong lễ hội, nhưng vào ngày thứ bảy 15/10 
chúng tôi sẽ tổ chức utamaro, một hình ảnh của thế giới sẽ được vẽ lên bởi utamaro. 
 

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm nghệ sĩ biểu diễn cho utamaro dochu này. Có 
tất cả 11 vai diễn, 14 người bao gồm oiran, geisha, shinjou, bà chủ, utamaro, người 
giữ ô và người giữ gậy vàng. Ngoài ra còn có các vai diễn nhí dành cho học sinh 
tiểu học năm thứ 5 đến trung học. 

Những ai muốn tham gia biểu diễn thì hãy chọn vai diễn mình mong muốn và 
nộp đơn đăng ký theo chỉ định và 3 bức ảnh màu. Hạn cuối nộp hồ sơ là thứ sáu 
19/8. Không phân biệt quốc tịch. Người nước ngoài cũng có thể đăng ký trình 
diễn. 

 
Nếu có thắc mắc gì về vấn đề ứng tuyển xin hãy liên hệ với bộ phận kura no 

machi trên tầng 3 của Tòa nhà thị chính Tochigi, ban thư ký hội đồng phát triển 
thị trấn tổ chức utamaro, hoặc gọi đến số 0282-12-1573. 
 


