
Como proceder em caso de catástrofe (Calamidade)          para uso em 2022 

（Revisão : 4/2019） 
 

Em caso de catástrofe (calamidade), para a segurança das crianças e responsáveis, pedimos a compreensão  
e a colaboração, pois será conforme o descritos abaixo. 
 

Caso seja emitido sinal de alerta ou sinal especial 
de tempestade com perigo de vida em Toyoake 

 

Circunstâncias 
Caso de ser um 

usuário comum na 
instituição (Ippan) 

Caso de criança inscrita no Clube Infantil (Jidou Kurabu) 

Dias em que 
tiver aulas 
 na escola 

Dias em que não tiver 
aulas na escola 

Dias que não tiver 
aulas na escola devido 

as férias longas  

Se até as 6hrs (AM) 
terminar o sinal de alerta 

 
Funcionará  

a partir das 9h (AM) 

【Instituição Aberta】 

 

 

O Jidou Kurabu 
iniciará os cuidados a 
partir das 8hrs (AM) 
【trazer a refeição】 

O Jidou Kurabu iniciará 
os cuidados a partir 

das 7h30 (AM) 
 【trazer a refeição】 

Se até as 7hrs(AM) 
terminar o sinal de alerta 

 
O Jidou Kurabu iniciará os cuidados a partir das 
8hrs (AM) 【trazer a refeição】 

Se continuar o sinal de 
alerta após as 7 hrs(AM) 

No período da manhã  
【Instituição 
Fechada】 

 
O Jidou Kurabu funcionará 2hrs após o término 
do sinal de alerta【trazer a refeição】 

Se até as 11hrs (AM) 
terminar o sinal de alerta 

a partir das 13hrs (PM) 

【Instituição Aberta】 

O Jidou Kurabu funcionará 2hrs após o término do sinal de 
alerta 

Se continuar o sinal de 
alerta após as 11 hrs(AM) 

【Folga - Instituição 

Fechada】 
【Folga- Instituição Fechada】 

 

Caso aconteça durante os cuidados na instituição 

Circunstâncias 
Caso de ser um usuário comum 

 na instituição (Ippan) 
Caso de criança inscrita no 

Clube Infantil (Jidou Kurabu) 

Caso seja emitido o sinal de 
alerta de tempestade com 
perigo de vida durante os 

cuidados da instituição 

Ir para casa o mais rápido possível.  
Dependendo das circunstâncias  

comunicaremos o responsável para vir buscar. 
【Instituição Fechada】 

Em caso de sinal de alerta com 
perigo de vida, por favor vir buscar 
imediatamente a criança.  

※ Caso ocorrer o sinal de alerta com perigo de vida durante as aulas, por favor obedecer as instruções da escola. 
No caso da criança permanecer na escola, ir buscar a criança diretamente na escola. 

 

Caso de terremoto 

Circunstâncias 
Caso de ser um usuário 

comum na instituição (Ippan) 
Caso de criança inscrita no Clube Infantil  

(Jidou Kurabu) 

Quando anunciar estado de 
observação do terremoto de 

Depressão de Nankai 

Funcionará Normalmente 

【Instituição Aberta】 

Funcionará Normalmente 

【Instituição Aberta】 

Depois estar atentos a diversas informações 

Quando anunciar atenções 
do terremoto de  

Depressão de Nankai 

As crianças que vieram para a 
instituição, ir embora para casa o 

mais rápido possível. 
【Instituição Fechada】 

Os cuidados serão interrompidos.  
Por favor vir buscar a criança  

o mais rápido possível.  

【Instituição Fechada】 

Quando anunciar 
informações de 

previsões(precaução) 
【Instituição Fechada】 【Instituição Fechada】 

Quando ocorrer o terremoto 
em grande escala 

【Instituição Fechada】 【Instituição Fechada】 

※ Antes de ir para a escola, durante o caminho da escola, quando estiver na escola, no horário de volta da escola, 
 etc, por favor seguir as instruções dadas pela escola. 

（Diversos） 
※ Em caso de tempestade de chuvas, trovões, neves,etc., há outros diversos itens que devem seguir conforme a 

circunstância da catástrofe, por favor entrar em contato com cada instituição. 
※ Em caso de tufões e terremotos, os telefones sempre ficam congestionados e não conseguimos fazer os comunicados. 

Então pedimos a compreensão quanto as circunstâncias e favor vir buscar a criança o mais rápido possível. 

※ Edição Revisada (Parte Sublinhada) 


