
Khu vực cảnh báo thảm họa lở đất
Landslide Kalamidad Babala Area
泥石流灾害警戒区
Landslide Disaster Warning Area

Sườn dốc sụp đổ (khu vực cảnh báo thảm hoạ trầm trọng)
Matarik na pagbagsak ng slope (Landslide Kalamidad Babala Area)
陡坡崩塌 ( 泥沙灾害警戒区 )
 Steep terrain landslide (landslide prone areas)

Dòng mảnh vụn (khu vực cảnh báo thảm hoạ trầm trọng)
Daloy ng mga bato at lupa (Landslide Kalamidad Babala Area)
土石流 ( 泥沙灾害警戒区 )
 Debris flow (landslide prone areas)

sạt lở đất (khu vực cảnh báo thảm hoạ trầm trọng)
guho (Landslide Kalamidad Babala Area)
滑坡 ( 泥沙灾害警戒区 )
 Landslide (landslide prone areas)

Sườn dốc sụp đổ (Khu vực cảnh báo đặc biệt thiên tai gặp tai)
Matarik na pagbagsak ng slope (Landslide Disaster Espesyal na Babala Area)
陡坡崩塌 ( 泥沙灾害特别警戒区 )
 Steep terrain landslide (Sediment disaster special warning area)

Dòng mảnh vụn (Khu vực cảnh báo đặc biệt thiên tai gặp tai)
Daloy ng mga bato at lupa (Landslide Disaster Espesyal na Babala Area)
土石流 ( 泥沙灾害特别警戒区 )
 Debris flow (Sediment disaster special warning area)

Khu vực sạt lở bờ sông
Area ng pagguho ng ilog ng ilog
河岸侵蚀区域
 Riverbank erosion area

Khu vực nước chảy nhanh
Lugar ng daloy ng mabilis na tubig
快速水流区域
 Fast water flow area

Khu vực bị ngập lụt do bão số 19 năm 2019
Ang lugar na binaha ng Bagyong No. 19 noong 2019
2019 年第 19 号台风淹没的地区
 Area flooded by Typhoon No. 19 in 2019

khu vực dự đoán sẽ bị tràn ngập và nhà cửa bị phá hoại
Baha lugar ng collapsed bahay
房屋倒塌等泛滥预想区域
Estimated area of building collapse by flood

Khu vực sơ tán sớm
Maagang eviction
    evacuation zone
 早期避难区域
 early evacuation zone
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Khu vực sơ tán sớm
Maagang eviction
    evacuation zone
 早期避难区域
 early evacuation zone

nơi trú ẩn
Kanlungan
避难所
evacuation centers

hội trường thành phố
City hall
 市政府
City hall

giới hạn thành phố
Ang Lungsod
 市界
Municipal Boundaries

Đường cao tốc・Đường thu phí
Highway・Toll kalsada
 高速公路・收费道路
 highway ・Toll road

Quốc lộ / Pambansang highway
 国道 / National road

Đường quận・Đường khu vực chính
Prefectural kalsada・
Mga pangunahing rehiyonal na kalsada
 县道・主要地方道路
 Prefectural road・Main local road

Đường sắt
（Đường sắt Izuhakone Tuyến Sunzu）
Riles(Izuhakone Railway Sunzu Line)
  铁路（伊豆箱根铁路  骏豆线）
  Railway

（Izuhakone Railway Sunzu Line）

Đường chui
Sa ilalim ng pasas
  地下通道
Underpass

ga tàu / Istasyon
车站 / station 

cơ sở công cộng
Mga Pasilidad ng Lunsod
 城市设施
municipal facility

Đồn cảnh sát
Himpilan ng pulis
 警察局
Police station

Sở cứu hỏa
Departamento ng bumbero
 消防部门 
fire station

Bệnh viện Trung tâm Thảm họa
Kalamidad Base Hospital
 灾害据点医院
 Disaster Base Hospital

Bệnh viện cấp cứu
Relief Hospital
 救济医院 
Relief hospital

Trung tâm cứu hộ
istasyon ng kaginhawahan
 救护所
First aid station

thời gian động đất
Noong panahon ng lindol
地震时
 earthquake time

địa điểm di tản trên diện rộng
Malawak na area evacuation site
广域避难所
 Wide-area evacuation site

Tổ chức giáo dục
Mga pasilidad sa Edukasyon
教育设施
 educational facility

thời gian lũ lụt
Sa panahon ng baha
洪水时
  flood time

Trong một tai hoạ trầm trọng
Landslides kalamidad
泥石流灾害时
  During a sediment disaster

Bản đồ huyền thoại
Alamat ng mapa
凡例
Map legend


