Nhật Bản đất nước của động đất
Hãy chuẩn bị để bảo toàn tính mạng khi có động đất!

Bây giờ、 ở các nơi trên trái đất、 nào động đất lớn nào là sóng thần, núi lửa phun trào.
Ở Nhật Bản , sau trận sóng thần lớn “ trận đại địa chấn phía Đông Nhật Bản” năm 2011 đã phá hủy nhiều
nhà cửa và thị trấn, thì cũng có vài lần xảy ra động đất, lớn có, nhỏ có. Vì Nhật Bản là một đất nước có rất
nhiều động đất nên được gọi là “ đại quốc động đất”.
Trong vòng 30 năm tới, tỉnh Tokushima được dự đoán với xác suất 70-80% là sẽ xảy ra “trận động đất lớn
khổng lồ Nankai “ có cường độ 9 và cường độ địa chấn 7.
Nếu trận động đất khổng lồ xảy ra tại tỉnh Tokushima, 75% nhà cửa sẽ bị phá hủy, các khu vực gần biển
sẽ bị sóng thần tràn vào. Những nơi cách xa biển hơn 10 kí -lô-mét cũng không thể yên tâm. Sóng thần cũng
có thể tràn vào qua các dòng sông. Ngoài ra cũng có thể núi sẽ sập, đường sá gãy đỗ, hỏa hoạn xảy ra.
Động đất xảy ra ở đâu hay xảy ra lúc nào thì không biết trước được. thêm vào đó, không chừng sóng thần
có thể đến nơi của bạn. Khi động đất hay sóng thần đến nên chạy hay như thế nào thì hãy cùng nhau tìm
hiểu sẵn nhé. Thêm vào đó, hãy chu ẩn bị sẵn để đối phó khi động đất xảy ra từ hôm nay nhé.
Khi sóng thần xảy ra thì nên chạy đến chỗ cao hơn là chỗ xa.
Để biết chi tiết, "Cẩm nang thiên tai" nằm ở bên trái trang chủ TOPIA. Nhất định hãy đọc nhé

