Número 110 da Polícia

Janeiro dia 10 é o Dia do

Não pense duas vezes
para denunciar!







Furto
Roubo
Brigas e outros tipos de violência
Acidente
Pessoa caída na rua
Pessoa, carro, ou objetos suspeitos

Caso precise consultar
a Polícia para assuntos
não-emergenciais





Consulta sobre golpes e comércio enganoso
Consulta sobre spams e crimes na internet
Consulta sobre relacionamento com vizinhos
Outras consultas gerais

Caso o telefone não suporte discagem # (sustenido),
disque 076-442-0110, ou consulte a delegacia de polícia
(Keisatsusho) mais próxima.

富 山 県 警 察 本 部 通 信 指 令 課
Departamento de Comunicação e Comando da Polícia da Província de Toyama

A Polícia está preparada para atender a qualquer hora!
○ Qual é o seu país de origem (ou idioma) ?
○ Onde é a ocorrência (basho)? (endereço, lojas, edifícios, ...)
○ É um incidente (jiken) ou um acidente (jiko) ?
○ A ocorrência acabou de acontecer?
○ Existe suspeitos? (quantidade, sexo, idade, roupa, fuga, …)
○

Existe vítima ou danos? Qual foi a situação?

Uma unidade policial será alocada ao mesmo tempo que é realizado o
atendimento por telefone. Passe as informações mantendo a calma.

Discagem 110 a partir de telefone celular




A Polícia consegue obter a localização aproximada através da função GPS
do celular, porém a acurácia varia conforme o equipamento. Informe os
nomes dos edifícios e cruzamento por perto.
Para facilitar a localização, evite ficar se movendo durante o atendimento.

GPS 機能により通報場所をある程度特定することはできますが、その精
Caso
tenha discado 110 por engano
度は、機種や通報場所によって差があります。目標物となるような付近
の建物名、交差点名等をお知らせください。
・ 通報中移動すると、場所を特定できません。

Não desligue o telefone sem avisar que foi engano. (diga que foi “machigai”)

でｓ

Caso não saiba o endereço da ocorrência...
※ Cada poste de luz tem o seu código de identificação.
Procure pela identificação da empresa Hokuriku
Denryoku e informe o código. (ilustração à direita)
※ Informe o ponto de referência:
cruzamento (kousaten), loja de conveniência (conbini),
escola (gakkou), hospital (byouin), nome do edifício,
nome da loja, ...

