Sobre a garantia de segurança no momento do anúncio de alarme, etc.
１．Medidas a tomar em caso de alarme de tempestade de vento・ neve, grande nevada,
informações de aviso de terremoto Tokai ou informações de previsão (declaração de
advertência)
Quando for anunciado
Horário
Medidas a tomar
até 7:00
Ficar em casa

Após a vinda
para a escola

Quando for cancelado
Horário
Medidas a tomar
até 7:00
Vir para a escola (＊２). Mas
se o trajeto para escola não
for segura, ficar em casa.
Após 7:00
Feriado

A escola verificará a situação
e tomar medidas necessárias
(＊１)

＊１ A princípio os alunos irão embora, mas caso o trajeto para casa não for seguro, os alunos
ficarão na escola. Dependendo, se necessário, iremos pedir para que o responsável venha buscar
na escola.
＊２

Dependendo do estado da calamidade・quantidade de neve, será feriado.

＊３

Se durante a vinda para escola der o alarme, voltar logo para casa.

２ ． Medidas a tomar em caso de aviso especial (chuva forte, tempestade de vento,
tempestade de vento, neve pesada) e ocorrência de terremoto de intensidade 5 ou mais
Quando for anunciado
Horário

Medidas a tomar

Antes de vir
para a escola

Feriado
○Não ir para a escola e seguir as instruções das instituições públicas, como a
sede da contramedida do desastre da cidade, e faça esforços para garantir a
segurança pessoal (tome medidas imediatas para proteger sua vida).
Ficar na escola
○ Além de garantir a segurança do aluno, tomar medidas necessárias, como
mudar para um lugar seguro dentro da escola.
○ Verificando a segurança, entregaremos para o responsável que vier buscar.

Após a vinda
para a escola

＊１ Mesmo após o cancelamento do aviso especial (nos dias seguintes), dependendo da situação, a
escola continuará fechada.
＊２

Quando o aviso especial for cancelado enquanto estiver na escola, tomaremos as medidas

adequadas, incluindo a busca dos pais.

３．Medidas a tomar em caso de outras alertas e avisos
＊

Haverá aula normal, mas dependendo da situação da escola, dos arredores do bairro, a escola irá
tomar medidas dos alunos irem embora, fechar a escola temporariamente.

○

Modo de aviso

＊

O aviso de fechamento da escola ou o horário de ir embora será informado via sugu-mail.
Também iremos publicar no home page da escola.

