
 

交通事故・犯罪・災害 

 

事故や災害に備えて知っておきたいことについて説明します。 

 

交通事故 

 

交通事故を起こしたら 

交通事故を起こしたら、車を安全な場所に止めて、警察

（110 番）に通報します。けが人がいる場合は救助して、救

急車（119 番）の手配を周囲の人に頼みます。 

 

交通事故にあったら 

小さな事故でも警察(110番)に連絡します。事故の相手や保

険会社に被害補償を請求するために、警察の事故証明が必

要です。事故の相手に対しては、運転免許証で名前、住所、

電話番号、車のナンバーなどを確認します。 

 

自動車保険 

日本では、車を持っている人は必ず自賠責保険（自動車損

害賠償責任保険）に加入します。損害賠償の金額が高額

になった場合に備えて、多くの人は、任意の自動車保険に加

入します。 

 

自転車保険 

自転車に乗っているときにけがをした場合や、人にけがをさせて

しまった場合などに補償される保険です。兵庫県では加入が

義務化されています 

 

台風、地震、津波、火事 

兵庫県では災害等の緊急時に、いち早く情報をお知らせしま

す。 

 

ひょうご防災ネット 

災害発生時等の緊急時に、気象情報や避難情報等をいち

早く発信するシステムです。平常時には、防災の心得、防災

訓練の案内等の防災情報を掲載しています。 

（外部サイトへリンク） 

https://bosai.net/ 

 

※対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体

字）、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フラン

 

ДТП, злочини, лиха 

 

 

Що потрібно знати заздалегідь про заходи при аваріях 

та стихійних лихах 

 

 

 

Аварія - ДТП 

 

Якщо ви винуватець ДТП 

Якщо ви здійснили дорожньо-транспортну пригоду, 

припаркуйте машину в безпечному місці та 

зателефонуйте до поліції (наберіть 110). Якщо є 

постраждалі, надайте їм екстрену допомогу та 

попросіть інших викликати швидку допомогу (наберіть 

119). 

 

Якщо ви постраждалий ДТП 

Зателефонуйте до поліції (110), навіть якщо аварія 

незначна. Щоб вимагати відшкодування збитків від 

винуватця аварії та його страхової компанії, буде 

потрібно поліцейський звіт про подію. Візьміть дані 

винуватця ДТП - ПІБ та адресу з прав водія, також його 

номер телефону, номер автомобіля та ін. 

 

 

 

Автострахування 

У Японії кожен, хто володіє автомобілем, повинен 

оформити ОСАЦВ - обов'язкове страхування 

автоцивільної відповідальності. Багато хто оформляє 

додаткову автомобільну страховку на випадок, якщо 

сума відшкодування збитків буде високою. 

 

 

 

Страхування велосипеда 

Ця страховка забезпечить компенсацію вам, якщо ви 

отримали травму під час їзди на велосипеді або 

потерпілому, якого ви поранили велосипедом. 

Страхування велосипеда у префектурі Хіого є 

обов'язковим. 

 

Тайфун, землетрус, цунамі, пожежа 

У разі надзвичайної ситуації, такої як стихійне лихо, 

адміністрація префектури Хіого намагатиметься надати 

інформацію якнайшвидше. 

 

 

«Мережа Захист від стихійних лих Хіого» 

Це система повідомлення, яка швидко поширює 

інформацію про погоду, інформацію про евакуацію 

тощо у разі надзвичайної ситуації, такої як виникнення 

стихійного лиха. У звичайний час на сайті публікується 

інформація про захист від лих, така як розклад навчань 

та тренувань із захисту від лих, рекомендації щодо 
захисту від лих. 

 (посилання на сайт) 

https://bosai.net/ 

 

*Мови: японська, англійська, китайська 

https://bosai.net/
https://bosai.net/


ス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、タイ語 

 

ひょうご E(エマージェンシー)ネット 

気象警報や各市町が発信する緊急情報等の内容を、12 言

語に自動翻訳して公開しています。 

（外部サイトへリンク） 

https://bosai.net/e/regist/ 

 

※対応言語：英語、中国語（简体字・繁体字）、韓国

語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フランス語、ドイツ

語、インドネシア語、イタリア語、タイ語 

 

 

火事 

外出時や寝る前には火の元を確認するなど、普段から家庭

内で火事を予防しましょう。火事が起きたときは、大声で「火

事だ！」と周りの人に伝えます。自分で消せそうもない場合

は、すぐに消防署（119 番）に電話をします。 

 

犯罪 

犯罪にあったら 

窃盗、暴力などの被害を受けた場合は、早めに近くの交番か

警察に伝えましょう。緊急の場合は 110 番に電話をします。 

 

振り込め詐欺 

電話やメールなどで相手を騙してお金を振り込ませる犯罪が

増えています。不安を感じたり、変だと思ったときは、必ず家族

や警察に相談しましょう。 

 

兵庫県の窓口 

交通事故についての相談（外部サイトへリンク） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/koutsujikosoudan.html 

兵庫県交通事故相談所、市役所などでの相談窓口、弁護

士相談など 

※対応言語：日本語 

 

法律に関する相談 

兵庫県国際交流協会 外国人県民インフォメーションセンタ

ー 

https://www.hyogo-

ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html 

 

※対応言語：日本語、英語、中国語、ポルトガル語、スペ

(спрощена/традиційна), корейська, португальська, 

іспанська, в'єтнамська, французька, німецька, 

індонезійська, італійська, тайська 

 

Мережа «Hyogo Emergency Net» (надзвичайної 

ситуації)  

Містить погодні попередження та екстрену інформацію 

про надзвичайні ситуації, що розповсюджується 

муніципалітетами, яка автоматично перекладається 12 

мовами та доступна для громадськості. 

(посилання на сайт) 

https://bosai.net/e/regist/ 

 

*Мови: англійська, китайська (спрощена/традиційна), 

корейська, португальська, іспанська, в'єтнамська, 

французька, німецька, індонезійська, італійська, тайська 

 

 

 

Пожежа 

Регулярно запобігайте пожежам будинку, наприклад, 

перевіряючи джерело вогню, коли йдете або перед сном. 

Якщо спалахне пожежа, кричіть «Пожежа!» щоб 

повідомити про нього людям поблизу. Якщо ви не 

можете загасити пожежу самостійно, негайно 

зателефонуйте до Пожежної служби (119). 

 

 

 

Злочин 

Якщо ви стали жертвою злочину 

Якщо ви стали жертвоюкрадіжки, насильства або ін, 

якнайшвидше повідомте про це найближчу поліцейську 

дільницю або поліцію. В екстрених випадках дзвоніть за 

номером 110. 

 

 

Шахрайство з банківським переказом 

Зростає кількість злочинів, пов'язаних з обманом та 

примусом людей до переказу грошей. Шахраї 

обманюють людей телефоном або електронною 

поштою. Якщо ви відчули підозру, що щось не так, 

обов'язково порадьтеся з сім'єю чи поліцією. 

 

 

Вікна консультації у префектурі Хіого 

Консультація з ДТП (посилання на сайт) 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/koutsujikosoudan.html 

Вікно консультації з ДТП при префектурі Хіого, Вікно 

консультації при мерії, Консультації юристів та ін.  

*Мова: японська 

 

 

 

Юридична консультація 

Інформаційний центр для іноземних мешканців 

"Асоціації міжнародного обміну Хіого" 
https://www.hyogo-

ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html 

 

*Мови: японська, англійська, китайська, португальська, 

іспанська, в'єтнамська, легка японська 

https://bosai.net/e/regist/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/koutsujikosoudan.html
https://www.hyogo-ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html
https://www.hyogo-ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html
https://bosai.net/e/regist/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/koutsujikosoudan.html
https://www.hyogo-ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html
https://www.hyogo-ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html


イン語、ベトナム語、やさしい日本語 

 

日本司法支援センター 法テラス兵庫（外部サイトへリン

ク） 

https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/guidanc

e/ 

 

※通訳付きの相談はお問い合わせください。 

※対応言語：日本語 

 

関連リンク 

兵庫県警察（外部サイトへリンク） 

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/ 

 

※対応言語：英語、中国語、韓国語、ベトナム語 

 

 

 

 

Японський центр правової підтримки 

Хоотерасу Хіого (посилання на сайт) 

https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/guidanc

e/ 

 

*Для консультації з перекладачем повідомте заздалегідь 

*Мова: японська 

 

 

 

Посилання на сайт 

Поліція префектури Хіого (посилання на сайт) 

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/ 

 

*Мови: англійська, китайська, корейська, в'єтнамська 

 

https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/guidance/
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/guidance/
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/guidance/
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/guidance/
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

