Transmissão de Informação pelo J-ALERT
O J-ALERT transmite mensagens da seguinte maneira:

Lançamento de
Míssil Balístico

① Informações sobre o
Lançamento/Alerta para Abrigagem

(1) Se houver risco de
atingir o Japão

(2) Se o míssil for
apenas sobrevoar
o Japão

(3) Se o míssil cair em
região marítima fora da
zona marítima do Japão

② Alerta para
Abrigo Imediato
② Informações sobre a
Passagem do Míssil
③ Informações
sobre o Local de
Queda do Míssil

④ Informações
Adicionais

② Informações
sobre o Local de
Queda do Míssil

(1) Caso Exista Risco de Queda de Míssil em Território ou Zona
Marítima do Japão
LANÇAMENTO DE
MÍSSIL BALÍSTICO

① INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO/ALERTA PARA ABRIGAGEM
“Lançamento de Míssil. Lançamento de Míssil. Parece que a Coreia do Norte lançou um
míssil. Abrigue-se em locais fechados como prédios ou estabelecimentos subterrâneos.”
* Primeiro, a mensagem acima informando o lançamento e alertando para a busca de abrigo é
transmitida.
Caso em ambiente aberto, procure abrigo em um prédio ou casa (construções mais resistentes
como as feitas de concreto são mais aconselháveis, mas se não houver uma por perto, não importa
o tipo de construção) ou em estabelecimento subterrâneo (tais como ruas comerciais ou estações de
metrô subterrâneas) próximo.
Caso em ambiente fechado, se houver um prédio ou estabelecimento subterrâneo no qual possa
procurar abrigo imediatamente, se abrigue no respectivo prédio ou estabelecimento. Se não for
possível, se afaste o máximo possível das janelas ou, quando houver um, se abrigue em um cômodo
sem janelas.

② ALERTA PARA ABRIGO IMEDIATO
“Abrigo imediato. Abrigo imediato. Busque abrigo dentro de prédios ou
estabelecimentos subterrâneos. Risco de queda de míssil. Abrigue-se
imediatamente.”

* Caso exista risco de queda de míssil em território ou zona marítima do Japão, as pessoas
são alertadas para que se abriguem imediatamente.
Caso em ambiente aberto, procure abrigo dentro de prédio ou em estabelecimento
subterrâneo próximo. Caso não existam tais estabelecimentos por perto, esconda-se sob
qualquer objeto que ofereça algum tipo de proteção ou deite-se no chão protegendo a
cabeça com as mãos.
Caso em ambiente fechado, afaste-se o máximo possível das janelas ou vá para um cômodo
sem janelas.

③ INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL DE QUEDA DO MÍSSIL (QUEDA EM
TERRITÓRIO OU ZONA MARÍTIMA DO JAPÃO)
“Queda de míssil. Queda de míssil. Um míssil pode ter atingido a região _____.
Aguarde por mais informações continuando a se abrigar em local fechado.”
* Case se presuma que um míssil atingiu território ou zona marítima do
Japão, informações sobre o local de queda serão transmitidas.
Favor aguardar por mais informações continuando a se abrigar em local
fechado.

(2) Passagem de Míssil sobre Território ou Zona Marítima do Japão
LANÇAMENTO DE
MÍSSIL BALÍSTICO

① INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO/ALERTA PARA ABRIGAGEM
“Lançamento de Míssil. Lançamento de Míssil. Parece que a Coreia do Norte lançou um
míssil. Abrigue-se em locais fechados como prédios ou estabelecimentos subterrâneos.”
* Primeiro, a mensagem acima informando o lançamento e alertando para a busca de abrigo é
transmitida.
Caso em ambiente aberto, procure abrigo em um prédio ou casa (construções mais resistentes
como as feitas de concreto são mais aconselháveis, mas se não houver uma por perto, não importa
o tipo de construção) ou em estabelecimento subterrâneo (tais como ruas comerciais ou estações de
metrô subterrâneas) próximo.
Caso em ambiente fechado, se houver um prédio ou estabelecimento subterrâneo no qual possa
procurar abrigo imediatamente, se abrigue no respectivo prédio ou estabelecimento. Se não for
possível, se afaste o máximo possível das janelas ou, quando houver um, se abrigue em um cômodo
sem janelas.

② INFORMAÇÕES SOBRE A PASSAGEM DO MÍSSIL
“Passagem de míssil. Passagem de míssil. Parece que um míssil passou pela
região entre ______ e ______. Caso encontre algum objeto suspeito, não se
aproxime e informe imediatamente à polícia ou ao corpo de bombeiros.”
* Caso seja confirmado que um míssil passou pelo espaço aéreo do Japão, informações sobre
o fato serão transmitidas.
Não há necessidade de continuar a se abrigar em local fechado, porém, se encontrar algum
objeto suspeito, favor não se aproximar e informar imediatamente à polícia, ao corpo de
bombeiros ou à guarda costeira.

(3) Se o míssil cair em região marítima fora da zona marítima do
Japão
LANÇAMENTO DE
MÍSSIL BALÍSTICO

① INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO/ALERTA PARA ABRIGAGEM
“Lançamento de Míssil. Lançamento de Míssil. Parece que a Coreia do Norte lançou um
míssil. Abrigue-se em locais fechados como prédios ou estabelecimentos subterrâneos.”
* Primeiro, a mensagem acima informando o lançamento e alertando para a busca de abrigo é
transmitida.
Caso em ambiente aberto, procure abrigo em um prédio ou casa (construções mais resistentes
como as feitas de concreto são mais aconselháveis, mas se não houver uma por perto, não importa
o tipo de construção) ou em estabelecimento subterrâneo (tais como ruas comerciais ou estações de
metrô subterrâneas) próximo.
Caso em ambiente fechado, se houver um prédio ou estabelecimento subterrâneo no qual possa
procurar abrigo imediatamente, se abrigue no respectivo prédio ou estabelecimento. Se não for
possível, se afaste o máximo possível das janelas ou, quando houver um, se abrigue em um cômodo
sem janelas.

② INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL DE QUEDA DO MÍSSIL (QUEDA DE
MÍSSIL FORA DA ZONA MARÍTIMA DO JAPÃO)
“Parece que o míssil atingiu o mar ________. Caso encontre algum objeto
suspeito, não se aproxime e informe imediatamente à polícia ou ao corpo de
bombeiros.”
* Caso seja confirmado que o míssil não sobrevoará o Japão, atingindo região marítima fora
do território marítimo do Japão, a informação acima será transmitida.
Não há necessidade de continuar a se abrigar em local fechado, porém, se encontrar algum
objeto suspeito, favor não se aproximar e informar imediatamente à polícia, ao corpo de
bombeiros ou à guarda costeira.
(Nota 1) As mensagens serão enviadas conforme a situação, não sendo todas as mensagens
acima enviadas sempre.
(Nota 2) As mensagens acima podem ser alteradas conforme a situação.
(Nota 3) O fluxo de informações pode ser alterado caso as Forças de Defesa do Japão abatam
o míssil ou em outras situações semelhantes.

