Pengiriman Informasi oleh J-ALERT
Dalam J-ALERT pesan dikirimkan sebaga berikut

Peluncuran
Rudal Balistik

① Informasi Peluncuran Rudal
dan Panggilan untuk Evakuasi

(1) Ketika dinilai ada
kemungkinan jatuh
di Jepang

(2) Ketika telah
melewati langit
Jepang

(3) Ketika telah jatuh di
perairan luar wilayah
perairan Jepang

② Panggilan untuk segera
melakukan evakuasi
② Informasi rudal
telah lewat

③ Informasi tentang
lokasi jatuh dan lainnya

④ Informasi
tambahan

② Informasi tentang
lokasi jatuh dan lainnya

(1) Ketika Dinilai Ada Kemungkinan Akan Jatuh di Wilayah
Perairan dan Wilayah Daratan Jepang

Peluncuran
Rudal Balistik
① INFORMASI PELUNCURAN RUDAL DAN PANGGILAN UNTUK EVAKUASI
“Peluncuran rudal. Peluncuran rudal. Tampaknya rudal telah diluncurkan dari Korea
Utara. Silakan mengungsi ke dalam gedung atau ke lantai bawah tanah.”
* Pertama-tama, disampaikan informasi tentang peluncuran rudal di atas, kemudian panggilan
untuk evakuasi.
Ketika berada di luar ruangan silakan mengungsi ke dalam gedung terdekat (diharapkan gedung
kokoh yang terbuat dari beton dan lainnya, tetapi jika tidak ada gedung yang kokoh, gedung
lainnya pun tidak apa-apa), atau ke lantai bawah bawah tanah (di fasilitas bawah tanah seperti
daerah perbelanjaan bawah tanah dan bangunan stasiun bawah tanah).
Ketika berada di dalam ruangan, jika ada lantai bawah tanah dan bangunan kokoh yang
memiliki tempat yang bisa digunakan untuk evakuasi, segeralah mengungsi ke tempat tersebut.
Jika tidak bisa ke tempat seperti itu, sebisa mungkin menjauh dari jendela, jika bisa pindahlah
ke ruangan tanpa jendela.

② PANGGILAN UNTUK SEGERA MELAKUKAN EVAKUASI
“Segera mengungsi. Segera mengungsi. Mengungsilah segera ke dalam
gedung, atau ke lantai bawah tanah. Ada kemungkinan rudal akan jatuh.
Mengungsilah segera.”
* Ketika dinilai ada kemungkinan rudal akan jatuh di wilayah perairan dan wilayah
daratan Jepang, kami akan melakukan panggilan untuk segera mengungsi.
Ketika berada di luar ruangan, segera mengungsilah ke dalam gedung terdekat, atau ke
lantai bawah tanah. Perlu diingat, jika tidak ada gedung yang tepat di dekat Anda,
sembunyikan diri di tempat terlindung, atau tiaraplah di atas tanah dan lindungi bagian
kepala Anda.
Ketika berada di dalam ruangan, sebisa mungkin menjauh dari jendela, kalau bisa
pindahlah ke ruangan tanpa jendela.

③ INFORMASI TENTANG LOKASI JATUH DAN LAINNYA (JATUH DI WILAYAH
PERAIRAN DAN WILAYAH DARATAN JEPANG)

“Rudal jatuh. Rudal jatuh. Ada kemungkinan rudal telah jatuh di
wilayah....Tetaplah mengungsi di dalam ruangan karena kami akan
mengirimkan informasi berikutnya.”
* Ketika diperkirakan rudal telah jatuh di wilayah perairan dan wilayah daratan Jepang,
kami akan mengirimkan informasi lokasi jatuh dan lainnya.
Tetaplah mengungsi di dalam ruangan, karena kami akan mengirimkan informasi
berikutnya.

(2) Ketika Telah Melewati Langit Wilayah Perairan dan Wilayah
Daratan Jepang

Peluncuran
Rudal Balistik
① INFORMASI PELUNCURAN RUDAL DAN PANGGILAN UNTUK EVAKUASI
“Peluncuran rudal. Peluncuran rudal. Tampaknya rudal telah diluncurkan dari Korea
Utara. Silakan mengungsi ke dalam gedung atau ke lantai bawah tanah.”
* Pertama-tama, disampaikan informasi tentang peluncuran rudal di atas, kemudian panggilan
untuk evakuasi.
Ketika berada di luar ruangan silakan mengungsi ke dalam gedung terdekat (diharapkan gedung
kokoh yang terbuat dari beton dan lainnya, tetapi jika tidak ada gedung yang kokoh, gedung
lainnya pun tidak apa-apa), atau ke lantai bawah bawah tanah (di fasilitas bawah tanah seperti
daerah perbelanjaan bawah tanah dan bangunan stasiun bawah tanah).
Ketika berada di dalam ruangan, jika ada lantai bawah tanah dan bangunan kokoh yang
memiliki tempat yang bisa digunakan untuk evakuasi, segeralah mengungsi ke tempat tersebut.
Jika tidak bisa ke tempat seperti itu, sebisa mungkin menjauh dari jendela, jika bisa pindahlah
ke ruangan tanpa jendela.

② INFORMASI RUDAL TELAH LEWAT
“Rudal lewat. Rudal lewat. Rudal barusan berasal dari daerah... dan telah
melewati... Ketika Anda menemukan benda yang mencurigakan, pastikan
tidak mendekatinya, segera hubungi polisi, pemadam kebakaran dan
lainnya.”
* Ketika telah dipastikan bahwa rudal telah melewati langit Jepang, kami akan
mengirimkan informasi tersebut
Tidak perlu tetap mengungsi di dalam ruangan, tetapi ketika Anda menemukan benda
yang mencurigakan, pastikan tidak mendekatinya, segera hubungi polisi, pemadam
kebakaran dan Badan Keamanan penjaga pantai.

(3) Ketika telah jatuh di perairan luar wilayah perairan Jepang

Peluncuran
Rudal Balistik
① INFORMASI PELUNCURAN RUDAL DAN PANGGILAN UNTUK EVAKUASI
“Peluncuran rudal. Peluncuran rudal. Tampaknya rudal telah diluncurkan dari Korea
Utara. Silakan mengungsi ke dalam gedung atau ke lantai bawah tanah.”
* Pertama-tama, disampaikan informasi tentang peluncuran rudal di atas, kemudian panggilan
untuk evakuasi.
Ketika berada di luar ruangan silakan mengungsi ke dalam gedung terdekat (diharapkan gedung
kokoh yang terbuat dari beton dan lainnya, tetapi jika tidak ada gedung yang kokoh, gedung
lainnya pun tidak apa-apa), atau ke lantai bawah bawah tanah (di fasilitas bawah tanah seperti
daerah perbelanjaan bawah tanah dan bangunan stasiun bawah tanah).
Ketika berada di dalam ruangan, jika ada lantai bawah tanah dan bangunan kokoh yang
memiliki tempat yang bisa digunakan untuk evakuasi, segeralah mengungsi ke tempat tersebut.
Jika tidak bisa ke tempat seperti itu, sebisa mungkin menjauh dari jendela, jika bisa pindahlah
ke ruangan tanpa jendela.

② INFORMASI TENTANG LOKASI JATUH DAN LAINNYA (JATUH DI PERAIRAN
LUAR WILAYAH PERAIRAN JEPANG)

“Rudal barusan telah jatuh di Laut....Ketika Anda menemukan benda yang
mencurigakan, pastikan tidak mendekatinya, segera hubungi polisi, pemadam
kebakaran dan lainnya.”
* Kami akan mengirimkan informasi di atas, ketika diperkirakan rudal tidak terbang
sampai Jepang, dan telah jatuh di perairan luar wilayah perairan Jepang.
Tidak perlu tetap mengungsi di dalam ruangan, tetapi ketika Anda menemukan benda
yang mencurigakan, pastikan tidak mendekatinya, segera hubungi polisi, pemadam
kebakaran dan Badan Keamanan penjaga pantai.
(Catatan 1) Pesan-pesan di atas belum tentu akan dikirim semua, karena pengirimannya
tergantung situasi dan kondisi.
(Catatan 2) Pesan-pesan di atas ada kemungkinan berubah tergantung situasi dan kondisi.
(Catatan 3) Ada kemungkinan alur pengiriman informasi berubah karena situasi dan
kondisi penghalau rudal oleh Pasukan Bela Diri Jepang.

