ベトナム語/Vietnamese
Ngày 6 tháng 9 năm 2018
(Thông báo thứ 1)

Vào lúc 3 giờ 8 phút sáng ngày 6 tháng 9 năm 2018, có trận động đất mạnh xảy ra tại Hokaido.
Vì vẫn còn dư chấn tiếp tục xảy ra, nên việc ở lại nhà rất nguy hiểm .
Hãy cùng những người dân xung quanh đi tới nơi lánh nạn an toàn (nơi lánh nạn gần đó).
Nơi lánh nạn ai cũng có thể dung và không mất phí. Có thể ngủ lại. Được cung cấp thức ăn và nước uống
Khi đi lánh nạn, cần mang theo các đồ quan trọng ( tiền, thẻ cư trú, thuốc cần thiết...).
Thông tin khẩn cấp ( Phát biểu của chính quyền tỉnh Hokaido)
.JR: Toàn tuyến ngưng hoạt động ( từ 14:00h tới hiện tại )
.Quốc lộ: Đường số 2 đoạn 2 ( từ 14:00h tới hiện tại )( ※Bổ sung 1)
.Liên đạo : Tuyến đường số 15 đoạn 18 ( từ 14:00h tới hiện tại )
.Đường cao tốc : Tuyến đường số 3 đoạn 6 ( từ 14:00h tới hiện tại )
.Quỹ đạo đường sắt : Toàn tuyến dừng hoạt động ( tuyến JR bắc, tuyến JR vận chuyển hàng, tuyến thành
phố Sapporo, tuyến thành phố Hakodate, tuyến Isaribi).
.Sân bay: Tất cả các chuyến bay đều bị hủy (※BỔ sung 2)
.Điện: 2950.000 hộ bị mất điện (Toàn khu vục Hokaido) ( từ 14:00h tới hiện tại )
.Nước: Bị cắt nước toàn diện 2 phố (Phố Ahira, Phố Atsuma)
Một bộ phận bị cắt nước 17 phố(Phố Hidaka gần 2000 hộ),phố Kuriyama, phố Nanporo, thành
phố Ebetsu, thành phố Ishigari, phố Urausu, phố Uryu, thành phố Nemuro, thành phố Saporo, thành phố
Obihiro, phố Otofuke, phố Ikeda, thành phố Kushiro, phố Esashi, phố Kaminokuni, phố Imakane, phố
Setana.
※Bổ sung 1: Thông tin các tuyến đường đang thực hiện cấm thông hành thuộc Khu vực Hokaido :
Đường cao tốc ( Đường số 1 đoạn 1), Quốc lộ(đường số 4 đoạn 4), liên đạo ( đường số 74 đoạn
100) có thể kiểm tra xác nhận qua Wed: http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm
※Bổ sung 2: Sân bay Hakodate （https://airport.ne.jp/）
、 sân bay Obihiro （http://obihiro-airport.com/）,
một bộ phận bị trễ nhưng hiện tại vẫn vận hành. Hãy kiểm tra trước.
Tình trạng vận hành của các bến phà ( các công ty tàu thuyền) 14:00h chiều 6.9.2018
Hakodate ⇔ Aomori
Hakodate ⇔ Omon
Liên lạc : Bến phà Tsugarukaikyo (đang trong tình trạng rối loạn )

https://www.tsugarukaikyo.co.jp/topics_emergency/?id=1536193278bWQmD
Hakodate ⇔ Aomori
Liên lạc : Bến phà Seikan (bị chậm)
http://www.seikan-ferry.co.jp/schedule/
Tomakomai ⇔ Hachinohe
https://www.silverferry.jp/whatsnew/#5b9079ab-784c-46c5-aeff-53ae0a013c82
Liên lạc: Bến phà bạc (vận hành bình thường)
Tokyo

０５０－３８２１－１４００

Hachinohe ０５０－３８２１－１４７８
Miyako ０５０－３８２１－１５４６
Tomakomai ０５０－３８２１－１４９０
＊(Sapporo, khu kinh doanh Muroran vì bị mất điện cho nên ngưng kinh doanh)
Tomakomai ⇔ Oarai
Liên lạc: Bến phà Shosenmitsui
https://www.sunflower.co.jp/
Số máy trung tâm đặt thuyền của khác ０１２０－４８－９８５０
＊(Trung tâm đặt thuyền của khách tại Tomakomai, chi nhánh Hokkaido điện thoại không thông)
Tomakomai ⇔

Sendai ⇔ Nagoya

Liên hệ : Bến phà thái bình dương (vận hành bình thường)
http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/index.htmi
Tomakomai ⇔

Akita ⇔ Niigata ⇔ Tsuruga

Tomakomai ⇔

Tsuruga

Otaru ⇔ Niigata
Otaru ⇔ Maizuru
Liên lạc : Bến phà Shinnihonkai( vận hành bình thường)
http://www.snf.jp/
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