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Bản đồ nguy cơ lũ lụt và động đất là bản đồ có đăng các khu vực được dự đoán sẽ xảy ra 
thiệt hại về động đất, ngập lụt và các địa điểm lánh nạn.
Sử dụng Bản đồ để biết trước nguy cơ xảy ra thiên tai tại khu vực mình sinh sống và để 
lánh nạn trong trường hợp khẩn cấp.Nói chuyện với người thân trong gia đình về việc 
chuẩn bị,vị trí lánh nạn và phương thức liên lạc khi xảy ra thiên tai .
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