Kaganapan Kalendar
Rehiyon
Petsa

karaniwan

Aizuwakamatsu

14:46 lumindol
19:03 emergency declaration
(Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant
3/11
station: at sa mga sumusunod一)
(Biyern 21:23 Kauutusan na paglisan sa loob ng 3km
es)
radius mula sa unang Unit ng planta )
Kauutusan na paglisan sa loob ng 10km
raduis mula sa unang planta

Pagsasara ng lahat ng
linya ng JR ,Pagsasara
ng tren sa Aizu

05:44 Kauutusan na paglisan sa loob ng10km
radius mula sa unang Unit ng planta
07:45 Kauutusan na paglisan mula 3km radius at
10km radius na manatili sa loob ng
bahay(mula sa pangalawang planta ng
Fukushima nuclear plant
3/12
Pagpapatuloy ng biyahe
Pangalawang Unit ng Fukushima Nuclear
(Sabado
ng tren sa Aizu
Power
)
15:36 pagsabog na unang Unit ng planta ng
hydrogen
17:36 Kauutusan na paglisan saloob ng 10km
radius mula sa pangalawang Unit planta
18:25 Kauutusan na paglisan sa loob ng 20km
radius mula sa unang planta

Aizu

Timog Aizu

Pagsasara ng
tren sa Aizu

Pagpapatuloy ng
tren sa Aizu

Pagbabalik ng supply
ng tubig sa
Aizuwakamatsu
Pagpapatuloy ng
highway bus sa pagitan
ng
Niigata,Wakamatsu,Nozawa
-Wakamatsu

3/13
(Linggo)

3/14 11:01 Unang pagsabog ng ikatlong
(Lunes)
planta ng hydrogen

ng

Pagsasara ng Tohoku
Highway
Pagsasara ng lahat ng
Biyahe ng Shinkansen
Pagsasara ng lahat ng
biyahe ng JR
line,Pagsasara ng
biyaheng Iizaka
Pagsasara ng biyaheng
Abukuma

Ken -Chu
Pagsasara ng Tohoku
Highway
Pagsasara ng Ban-Etsu
highway
Pagsasara ng Abukuma
Kogen road
Pagsasara ng Tohoku
shinkansen
Pagsara ng buong Jr line

Timog probinsiya

Pagsara ng Tohoku
Highway
Pagsara ng Tohoku
Shinkansen
Pagsara ng lahat ng JR
line

Lokal
Panahon

Ai so

Pagsasara ng Joban
highway
Pagsasara ng lahat ng
JR line

Hamadori
Iwaki
Pagsasara ng Tohoku
highway
Pagsasara ng Ban
Etsu highway,
Pagsasara ng Abukuma
Kogen road
Pagsasara ng lahat
ng JR line

09:00 Paghakot sa mga
lumisan sa Futabamachi
patungong kawamata ng
microbus
19:30 Paglisan mula sa
loob ng 10km radius na
mga taga Namie ng
higit 1800katao sa
paglipat sa distrito
ng Tsunashima

Pagbabalik ng supply ng
tubig sa Otamura

Available ang supply
ng tubig sa lugar ng
Hira,Uchigo at
parte ng Nakoso

Pagpatuloy ng serbisyo ng
Pagbabalik ng serbisyo ng Pagbabalik ng supply ng
highway bus sa pagitan ng
highway bus sa pagitan ng tubig sa distrito ng
FukushimaTanagura
Fukushima-Koriyama
Koriyama,Fukushima-Sendai

06:10 Ang unang pagsabog ng ikalawang Unit
ng planta(na may paghinalang nagkaroon
ng pressure suppression
3/15 06:14 Nasira ang pader ng ika apat na Unit ng
planta
(Martes
09:38 Nagkaroon ng sunog sa ika-apat na Unit
)
ng planta
11:00 Tagubilin ng paglikas sa loob ng 30-20km
raduis na manatili sa loob ng bahay

Pagbabalik ng biyahe ng
tohoku shinkansen sa
Pagbabalik ng biyahe ng pagitan ng Tokyo-at
shinkansen mula sa Tokyo- Nasushiobara
Pagbukas ng daan sa
Nasu-shiobara
pagitan ng Abukuma Kogen
airport road at Ono road

Maagang
anunsiyo ng
aplikante ng
Pampublikong
Highschool at
Special school

Pagbabalik ng serbisyo
3/17
Apat na beses na pagbuhos ng tubig sa ikatlong ng highway bus sa
(Huweb
pagitan ng Wakamatsu
Unit ng SDF helicopter ng umaga
es)
atKoriyama

3/18
(Biyern
es)

Hilagang probinsiya

Nakadori

Pagpatuloy ng biyahe ng
Pagbabalik ng supply ng
tren sa Iizaka
tubig sa distrito ng
Pagbabalik ng supply ng Pagbabalik ng serbisyo ng
YamatsuriPagbabalik ng
tubig sa Kawamata Machi kuryente sa Nakadori
serbisyo ng kuryente sa
Pagbabalik ng serbisyo ng
Nakadori
kuryente sa Nakadori

Unit ng

Maagang anunsiyo ng mga
aplikanteng estudyante
3/16
sa Pampublikong High
08:30 Paglabas ng puting usok mula sa ikatlong
(Miyerk
school at Special na
Unit
oles)
Paaralan
Pagbabalik ng supply ng
tubig sa Inawashiro

Panahon

Lokal

Graduation sa
mababang
Paaralan ng
Hinoki Eda

Pagbalik ng biyahe ng
tohoku shinkansen sa
pagitan ng Tokyo at
Nasushiobara

Maagang anunsiyo ng mga
aplikanteng estudyante sa
Pampublikong High school
at Special na Paaralan

Maagang anunsiyo ng mga
Maagang anunsiyo ng mga
aplikanteng estudyante
aplikanteng estudyante sa
sa Pampublikong High
Pampublikong High school
school at Special
at Special school
school

Pagbalik
tubig sa
Pagbalik
tubig sa

Pagbabalik ng supply ng
Pagbalik ng biyahe ng
highway bus sa pagitan ng tubig sa nayon ng
Nakajima
Wakamatsu at Koriyama

ng supply ng
Omiya
ng supply ng
Kori machi

Pagbalik ng biyahe ng
highway bus sa pagitan ng
Pagbabalik ng biyahe ng
Koriyama at Shinkoshikaya
highway bus sa pagitan ng
Pagbabalik ng supply ng
Shinjiku at Fukushima
tubig sa Miharu at Ono
machi
hi

Pagtanggap ng mga
lumikas mula sa
distrito ng Namie
Tsunashima sa lungsod
ng Nihon matsu

Simula ng serbisyong
bahagi ng Onohama
Port

Paglipat ng 250katao
mula sa Tomioka at
Nayon ng Kawauchi sa
Sugito Saitama
Prefecture
Paglilikas ng mga
mamayan sa Minami Soma
sa bayan ng Niigata at
Gunma
Paghayag ng paglipat
ngg munisipyo
py ngg Futaba
machi sa Saitama

Pagbabalik ng biyahe
ng highway bus sa
pagitan ng Tokyo
atIwaki

Panahon

Kaganapan Kalendar
Paglipat ng 700katao
mula sa Nayon ng
Iitate saTochigi
Prefecture
Paglipat ng Munisipyo
ng Futaba sa Saitama
Arena
Pagbubukas ng Soma
port

Pagbabalik ng biyahe ng
highway bus sa pagitan ng
Koriyama at Niigata
Pagbabalik ng supply ng
tubig sa Tamura City

3/19
Ang pagbuhos ng tubig sa ikatlong Unit ng (mga
(Sabado
Bomberong Hyper rescue team)
)

3/20
(LInggo)

Pagbabalik ng supply ng
tubig sa Date city

Pagpapahinto ng shipments ng Gatas sa
3/21 Hara,Spinach,Kakina sa kadahilanang paglabas
(Lunes) ng puting usok mula sa ikalawa at ikatlong
Unit ngg pplanta

Pagbalik ng supply ng
tubig sa distrito ng
Nihonmatsu,Dake,Towa at
Obama

Pagbabalik ng biyahe ng
3/22
Ang paglalabas ng puting usok mula sa ikalawa
highway bus sa pagitan
(Martes
at ikatlong Unit ng planta
ng Wakamatsu at Shinjiku
)

Graduation ng mababang
paaralan sa mga Bayan ng
Pagpapatigil ng shipments ng mga gulay na
Aizuwakamatsu, Kitakata
tulad ng Aburana,turnips,atbp. Gulay(bukod sa Machi, ,Hilagang nayon ng
inanunsiyo nong Marso20)sa kahilanang paglabas Shiobara,Nishi Aizu
3/23
ng puting usok sa ikalawa at ikatlong Unit ng Machi,Bandai Machi,
(Miyerk
,Inawashiro,AizuBange
planta
oles)
Machi,Nayon ng
Pagbubukas ng Post office sa pagpapadala ng
Yugawa,Yanaizu
Yu-pack, Pagbubukas ng ika 83 labanan ng mga
Machi,Mishima
manlalaro ng Baseball sa mataas na Paaralan
Machi,Kanayama Machi,Nayon
ng Showa,

Pagbabalik ng biyahe
ng highway bus sa
pagitan ng Koriyama
at Iwaki

Pagbabalik ng biyahe ng
highway bus sa pagitan ng
Koriyama at Iwaki

Pagbubukas ng daan
sa pagitan ng Tokiwa
,Mitoroad at Iwaki

Pagbabalik ng supply ng
tubig sa Fukushima City

Graduation sa
mababang
Paaralan ng
Shimonogo
Machi,Tadami
Machi,Timog
Aizu Machi,

Pagbabalik ng supply ng
tubig sa Kunimi Machi
Graduation sa mababang
paaralan ng Date
City,Nayon ng Otama

Graduation sa Mababang
paaralan ng
,Nayon ng
Izumizaki,Tanagura
Machi, Yamatsuri
Machi,Hanawa City

Pagbubukas ng Tohoku
highway sa
pangkalahatang sasakyan
Pagbubukas ng Abukuma
Kogen road sa
pangkalahatang sasakyan
Pagbabalik ng supply ng
tubig sa Nayon ng
Izumizaki

Pagkakaroon ng kontaminasyon sa paa ng 2katao
3/24
sa ikatlong Unit ng planta
(Huweb
Pagkahatid sa Medical college sila'y nalipat
es)
sa NIRS

Pagbabalik ng biyahe ng
highway bus sa pagitan
ng Wakamatsu at Sendai
Pagbubukas ng Ban-etsu
road para sa
pangkalahatang sasakyan

Pagbubukas ng Tohoku
highway sa pangkalahatang
sasakyan
Pagbubukas ng Ban- Etsu
Pagbubukas ng Tohoku
highway sa pangkalahatang highway sa pangkalahatang
sasakyan
sasakyan
Pagbabalik ng supply ng Pagbubukas ng Abukuma
tubig sa Nihonmatsu City Kogen road sa
pangkalahatang sasakyan
Pagbabalik ng supply ng
tubig sa Nayon ng Tenei

3/25
Kusang loob na paglikas sa loob ng 20-30km
(Biyern
raduis sa unang Unit ng planta
es)

Pagbabalik ng biyahe ng
highway bus sa pagitan
ng Fukushima at
Wakamatsu

Pagbabalik ng biyahe ng
highway bus sa pagitan ng
Fukushima,Koriyama at
Narita,Wakamatsu at
Fukushima

3/26
(Sabado
)

Pagbabalik ng biyahe ng
tren sa Banetsu line

Pagbabalik ng biyahe ng
highways bus sa pagitan
ng Fukushima,Koriyama at
Narita
Pagbabalik ng biyahe ng
tren sa Banetsu line

Maagang anunsiyo ng
mga pumasa sa
Pampublikong paaralan
ng Highschool at
Special School

Maagang anunsiyo ng
mga pumasa sa
Pampublikong
Highschook at
Special School

Pagkakita ng
pagkakaroon ng higit
pa sa tatlong beses ng
provisional
regulations ng iodine
sa tubig ng Nayon ng
Iitate

Paglindol ng
intensity 5 pataas
sa pagitan ng oras
(alas 7:12,alas7:36
at alas 6ng hapon)

Pagbubukas ng daan
sa Ban- Etsu sa
pangkalahatang
sasakyan

