Informações sobre a erupção do Monte Ontake
1 de outubro de 2014
Solicitamos aos que residem nas proximidades do Monte Ontake que tomem os seguintes cuidados.
○ Não se aproxime do Monte Ontake!
O Monte Ontake ainda está em erupção. É preciso estar alerta quanto a pedras grandes expelidas
em uma área de aproximadamente 4 km ao redor da cratera. Pedras pequenas também podem ser
lançadas a grandes distâncias. Por ser muito perigoso, de forma alguma se aproxime do local.
○ Poluição do ar devido a erupção
Não há alteração considerável nos valores medidos dos poluentes do ar durante a erupção (dióxido
de enxofre, materiais particulados) acredita-se portanto que não há efeito imediato sobre a saúde,
porém fique preparado para uma situação de níveis de densidade desses poluentes acima dos níveis
normais e fique atento às informações da imprensa e das prefeituras.
Além disso, procure tomar as seguintes medidas se o fenômeno ocorrer.
・Evite sair desnecessariamente
・Use máscara
・Se sentir cheiro de enxofre, cubra o nariz e a boca com uma gaze molhada
・Ao chegar em casa, lave bem as mãos e os olhos e faça gargarejo
○Efeito da cinza vulcânica sobre a saúde
Está prevista a deposição de cinzas vulcânicas. Há pouco risco de a cinza vulcânica fazer mal a saúde
porém, por precaução, em regiões onde há previsão de deposição, evite sair desnecessariamente e ao
sair use máscara, óculos/óculos de proteção, etc.
É preciso tomar cuidado com as pessoas que tem asma ou bronquite, enfisema pulmonar e outros
problemas pulmonares, pois os sintomas podem se agravar.
○Atenção para avalanches de terra se chover
Geralmente, uma avalanche de terra e pedras ocorre quando há chuvas fortes, porém quando há
grande deposição de cinza vulcânica, a avalanche pode ocorrer mesmo com chuvas fracas. Moradores
próximos de rios ou córregos, favor se precaverem quando chover.
○Para obter informações
A polícia da província de Nagano tem coletado informações sobre os alpinistas. Se não conseguiu
entrar em contato com alguma pessoa que foi escalar no dia 27 de setembro, necessita de informações
a respeito do paradeiro de alguém, etc., entre em contato com as Atendentes de Apoio Multicultural.
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