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Quando pode ocorrer um grande terremoto! Ninguém sabe!
Esta parte do programa tem como objetivo informar sobre prevenções contra terremotos para os
estrangeiros,e de como reduzir os riscos ,como se proteger , de como estar preparado e ainda de
como agir depois que acontecer um grande terremoto.

１８． ―震災後のトイレ事情―
Situações do toaletes após um desastre natural.
Durante um desastre natural

não podemos utilizar o toalete. Nos refúgios a

quantidade de toaletes comparado ao número de refugiados é pouco. Consequentemente acontecem
filas para o uso e também não se pode usar tranquilamente. E outro problema que pode ocorrer
são as

rupturas nas canalizações de abastecimentos de água,na qual com a falta de água,não

há condições de dar descarga.
No Japão, segundo a estatística, um adulto chega a utilizar cerca de 60 litros de água por
dia na descarga. Sendo assim, durante um

desastre natural já fica difícil conseguir água

potável,imagine reservar toda essa quantidade para descarga do toalete, quase impossível. Outro
problema é que atualmente acostumamos com a praticidade de um banheiro limpo. Portanto fica
doloroso a falta do toalete.Por este motivo surgem pessoas que por não querer utilizar estes
toaletes anti-higiênicos ,deixam de tomar líquidos suficientes , e acabam adoecendo e por fim
podem ter um infarto cerebral ou a síndrome da classe econômica.
Lembrando que nos locais de refúgios,são instalados toaletes provisórios,mas para a
instalação levam alguns dias.

Mesmo que a sua moradia se salve do desastre,não há como

utilizar a descarga,com isso irá acumular as evacuações.
Por isso, é importante a conscientização sobre desastres naturais no dia-a-dia,não
esvaziar o ofurô até o uso do dia seguinte,estocar água da torneira em galões e garrafas
plásticos,adquirir banheiro portátil ou desmontável.Assim o preparo é imprecindível.

