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Mensahe 

mula sa 

Flood 

Control 

District:
Mula noong ginawa ang King County Flood 
Control District noong 2007, nakipagsosyo kami 
sa mga lungsod, negosyo at residenteng 
naninirahan sa mga floodplain upang tulungang 
mapigilan at mabawasan ang epekto ng 
pagbabaha. Ipapaalam sa iyo ng Update sa Baha 
na ito ang tungkol sa mga proyekto sa iyong 
komunidad na nagpoprotekta sa mga buhay, 
ari-arian at mga negosyo.

Isa itong pagtutulungan, at may malaki kang 
bahagi sa pagbawas ng iyong kahinaan laban sa 
mga pinsala at pagkakaantalang dulot ng baha. 

Kaya hinihingi namin ang iyong tulong. 

Mag-sign up para sa mga alerto sa baha. 
Tiyaking mayroon kang emergency kit na 
tatagal nang maraming araw. Magtalaga ng 
isang contact sa labas ng estado na 
matatawagan ng iyong pamilya sa panahon ng 
emergency.

Kumuha ng insurance sa baha upang masaklaw 
nang sapat ang mga pagkawala na dulot ng 
kahit isang pulgada lang ng tubig-baha. Hindi 
sinasaklaw ng insurance para sa mga may-ari ng 
bahay at umuupa ang pinsala mula sa baha. 
Tingnan online kung saan makakakuha ng mga 
bag ng buhangin upang maprotektahan ang 
iyong ari-arian, at panoorin ang aming video 
upang matutunan kung paano gamitin ang mga 
ito. 

Hanapin ang pinakamalapit na storm drain kung 
saan ka nakatira at panatilihin itong walang 
bara. Ang pagbabaha ay hindi lamang dulot ng 
mga tumataas na ilog. Maaari din itong 
mangyari kapag barado ang mga storm drain, at 
maaaring maging kasinglala o nakamamatay 
ang maging mga resulta.

Makikita sa Update sa Baha ang impormasyon 
para sa lahat ng pagkilos na ito – pakitingnan 
ang mga ito. 

Ang pagiging handa ay nangangahulugan ng 
mabilis na pag-ahon. Sa King County – dahil sa 
aming malalakas na ulan at napakaraming ilog – 
hindi namin idinadaan sa "kung" ang pagbaha. 
Kundi sa kailan.

Reagan Dunn, Chair
King County Flood Control District

Ang higit pang impormasyon ukol sa Flood 
District ay makikita sa
www.kingcountyfloodcontrol.org.

Spotlight na proyekto ng King County Flood Control 

District: Malalaking proyektong malapit sa iyo upang 

mabawasan ang panganib ng pagbaha. Ang mga 

detalye ay nasa www.kingcounty.gov/rivers

•    Snoqualmie Basin - Ang South Fork Snoqualmie Corridor Plan ay naaprubahan at isasakatuparan simula sa 
2016, at ang isang kaparehong plano – ang Tolt River Corridor Action Plan – ay kasalukuyang isinasagawa.

•    Cedar River - Binabawasan ng kakatapos lang na proyektong Rainbow Bend ang panganib ng pagbabaha sa 
mga residenteng nasa patutunguhan ng agos at pinoprotektahan ang Cedar River Trail at SR 169. 
Tatanggalin na ng City of Renton ang mga latak ng ilog mula sa bunganga ng Cedar River papunta sa 
Williams Street Bridge, at aayusin ang mga mabilis umapaw na pampang sa lugar na iyon. Babawasan ng 
Elliott Bridge Reach Project ang panganib ng pababang agos ng baha mula sa State Route 169 at Southeast 
Jones Place, at malapit sa 154th Place Southeast. 

•    Green River - Sa 2015, sisimulan ng Green River System-Wide Improvement Framework (SWIF) ang 
pagsasagawa ng isang hanay ng mga priyoridad na proyekto at rekumendasyon upang maprotektahan 
laban sa pagbabaha. Ang mga proyekto gaya ng Briscoe-Desimone Levee Setback at ang Lower Russell Road 
ay bahagi ng SWIF. Ang bagong Reddington Levee sa Auburn ay nagbibigay ng pinaigting na proteksyon sa 
baha para sa 300 ari-arian ng mga residente at 275 ari-ariang pangkomersyal na may pinagsamang halaga na 
$680 milyon. 

•    White River - Dalawang malaking, pansuportang pangunahing proyekto ang pinaplano para sa Lower White 
River malapit sa King-Pierce county line. Idurugtong ng proyektong Countyline Levee Setback at Right Bank 
Levee Setback ang higit sa 150 acre ng floodplain sa White River channel at babawasan ang mga panganib 
ng pagbabaha para sa City of Pacific.

Mag-sign up ngayon upang makatanggap ng 

awtomatikong babala sa baha sa pamamagitan ng 

telepono, text message o email kapag nagsimulang 

tumaas ang isang ilog malapit sa iyo.

www.kingcounty.gov/flood
206-477-4899

Ang pamphlet na ito ay naglalaman ng 

mahalagang impormasyon tungkol sa 

pagbabaha sa King County. 

Pakitawagan ang 206-477-4812 kung 

gusto mong humingi ng tulong sa isang 

interpreter.

S li h k

Reddington

I-FOLLOW 

ANG KING COUNTY RIVERS 

SA FACEBOOK 

AT TWITTER

@KCDNRP @KCFloodDistrict

UPDATE SA UPDATE SA BAHA
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MGA ILOG SA KING COUNTY
2014-2015

American Red Cross
206-323-2345 o 360-377-3761
www.seattleredcross.org

Paano Maghanda para sa Baha
www.kingcounty.gov/
floodservices

Mga Babala sa Pagbaha sa King 
County
206-477-4899
www.kingcounty.gov/flood

King County                                            
Flood Warning Center
206-296-8200 o 1-800-945-9263

King County Housing 
Repair Program
Pagpopondo para sa mga 
kinakailangang pag-aayos sa mga bahay 
para sa mga may-ari ng bahay na maliliit 
ang kita at kwalipikado. 206-263-9095
www.kingcounty.gov/housingrepairs

King County Office of Emergency 
Management - Impormasyon para sa 
Masisilungan
206-296-3830

King County Road 24/7 Helpline
206-296-8100 o 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

Mga Babala sa Daan sa King County
www.kingcounty.gov/roadalert

•  Pinapagana ng baterya o crank-operated na radyo at dagdag 
na mga baterya

•  Mga supply ng paunang lunas at isang pito
•  Flashlight na may dagdag na mga baterya
•  Mga kopya ng mga mahalagang dokumento sa isang plastic 

bag (lisensya sa pagmamaneho, impormasyon sa insurance, 
bangko ng pamilya at iba pang impormasyon sa 
pakikipag-ugnayan)

•  Supply ng tubig na tatagal nang maraming araw at hindi 
nasisirang pagkain para sa iyong pamilya at mga alagang 
hayop

•  Mainit na damit, matibay na sapatos/bota at mga kumot
•  Mga supply para sa pangangalaga sa katawan at kalinisan ng 

sarili
•  Mga iniresetang gamot
•  Mga gamit na pampaginhawa para sa mga bata (mga kumot, 

libro, laruan)

Impormasyon sa Hindi Inaasahang Pagbaha Mga Supply ng Emergency Kit

Mga Pagkakaantala sa Metro 
Transit
www.kingcounty.gov/metro

National Flood 
Insurance Program
1-888-379-9531
www.floodsmart.gov

Pampublikong Kalusugan - 
Seattle at King County - Mga 
Problema sa Septic Tank at Balon
206-296-4932

Take Winter By Storm
www.takewinterbystorm.org

I-FOLLOW ANG KING COUNTY RIVERS SA FACEBOOK 

AT TWITTER @KCDNRP @KCFloodDistrict

1

Cedar River Dredging2 Cedar River Dredging

Reddington Levee Setback Project3 Reddington Levee Setback Project

Countyline Levee Setback project Countyline Levee Setback project CoCoun

4

River and Floodplain Management Section
0 2 4 na Milya

Oktubre 2014

N

Ang impormasyong kasama sa mapang ito ay pinagsama-sama ng mga kawani ng King County mula 
sa iba't ibang mapagkukunan at maaaring magbago nang walang abiso. Hindi nagpapakita o 
naggagarantiya ang King County, ipinahayag man o ipinahiwatig, ng katumpakan, pagkakumpleto, 
pagiging napapanahon o ng mga karapatan sa paggamit ng naturang impormasyon. Ang 
dokumentong ito ay hindi nakalaan para gamitin bilang produkto ng survey. Hindi dapat panagutan ng 
King County ang anumang mga pangkalahatan, espesyal, hindi direkta, hindi sinasadya o kalalabasang 
pinsala kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, mga nawalang kita na resulta ng paggamit o maling 
paggamit ng impormasyong nakapaloob sa mapang ito. Ang pagbebenta ng mapang ito o ng 
impormasyon sa mapang ito ay ipinagbabawal maliban na lang kung mayroong nakasulat na pahintulot 
mula sa King County.

LEGEND
USGS river gage na ginagamit upang 

malaman ang mga antas ng baha**

Dam

*Para sa kumpletong listahan ng lahat ng USGS gage sa mga ilog 
sa King County, pumunta sa www.kingcounty.gov/flood.



River

Skykomish River

South Fork

SNOHOMISH COUNTY

KING COUNTY

K
IT

T
IT

A
S

 C
O

U
N

T
Y

2

K

OO
UU

NNN
TTTT

YYY

Cedar River
Pag-agos malapit sa Landsburg

Green River
Sinukat at inaasahang pag-agos malapit sa Auburn

Tolt River
Pag-agos malapit sa Carnation

White River
Pag-agos na pinakawalan mula sa Mud Mountain Dam

Issaquah Creek - Ang taas (stage) malapit sa 
Hobart na Tinutukoy ng City of Issaquah batay 
sa taas ng ilog (stage)

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000  cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
Nobyembre 2006

11,700 cfs
Enero 2009**

13,800 cfs
Enero 2009

54,110 cfs
Enero 2009

12,200 cfs
Nobyembre 2006

7,870  cfs
Enero 2009

14,200 cfs
Nobyembre 1911

28,100 cfs
Nobyembre 1959

17,400 cfs
Disyembre 1959

28,000 cfs
Disyembre 1933***

ILOG 1 2 3 4 PINAKAMATAAS 
KAMAKAILAN

PINAKAMATAAS 
NA PAGBAHA*
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* Bago ginawa ang mga 
makubuluhang dam.

** Batay sa U.S. Data ng Army Corps of 
Engineers sa mga pag-agos na pinakawalan 
mula sa Mud Mountain Dam.

*** Naiulat sa White 
River malapit sa 
Buckley.

ILOG

Cedar River

Pag-agos malapit sa 
Landsburg

Green River

Sinukat at inaasahang 
pag-agos malapit sa 
City of Auburn

Snoqualmie River

Kabuuan ng mga
      North,       Middle at
      South fork

Tolt River

Pag-agos malapit sa 
City of Carnation

White River

Pag-agos na 
pinakawalan mula sa 
Mud Mountain Dam

2,800 cfs
Maaaring bahain at magsara ang Jones Road 
malapit sa 156th Place SE.

7,000 cfs
Pagbabaha sa kapatagan sa lambak pasalungat sa 
agos sa City of Auburn.

12,000 cfs
Pagbaha sa kapatagan. Ang mga daan na 
posibleng bahain ay ang Neal Road SE; Reinig 
Road; West Snoqualmie River Road NE (Walker 
Road); Snoqualmie Meadowbrook Road; at
Mill Pond Road.  

3,500 cfs
Maaaring mahirap marating ang mga kabahayan 
sa lugar ng San Souci; maaaring makaranas ng 
malalim na tubig at mga mataas na velocity ang 
353rd Avenue NE kung saan sakop na ng mga side 
channel ang daan. Maaaring makaranas ng 
pagtagas ang dike sa timog na pampang sa 
pagitan ng tulay sa Snoqualmie Valley Trail at tulay 
sa Highway 203 malapit sa NE 3rd Street.     

8,000 cfs
Maaaring makaranas ng mga bahang daan at 
mataas na tubig ang mga residente sa lugar ng 
Red Creek. Maaaring mangyari ang pagbabaha sa 
pampang sa City of Pacific.

ANTAS 2

4,200 cfs
Maaaring bahain at magsara ang Lower Dorre Don 
Way at Byers Road SE. Nagsisilbing daan ang mga 
kalsadang ito sa ilang kapitbahayan kung saan 
maaaring ma-trap ang ilang residente at 
mangailangan ng paglikas.    

9,000 cfs
Nagkakaroon ng iba't ibang lalim na pagbaha sa 
lambak pataas ng Auburn at ibaba ng Mill Creek 
basin. Maaaring bahain ang Southeast Green Valley 
Road at West Valley Road.   

20,000 cfs
Nagkakaroon ng iba't ibang lalim na pagbaha sa 
kabuuan ng Snoqualmie Valley. Kasama sa mga 
kalsadang maaaring bahain ang Fall City-Carnation 
Road; Tolt Hill Road; at Novelty Flats Road.   

5,000 cfs
Tumaas na lalim ng tubig at velocity sa 353rd 
Avenue NE sa lugar ng San Souci; tubig sa kabuuan 
ng Tolt River Road NE sa paligid ng kapitbahayan 
ng San Souci. Malubhang pagtagas at posibleng 
pagbabaha hanggang likod-bahay sa dike sa timog 
na pampang sa pagitan ng tulay sa Snoqualmie 
Valley Trail at ng tulay sa Highway 203 malapit sa 
323rd Place NE.           

10,000 cfs
Maaaring makaranas ang mga residente sa lugar ng 
Red Creek ng mapanganib na velocity, pagdaloy ng 
guho at pagbaha sa kanilang tirahan. Posibleng 
magkaroon ng pagbaha na lampas sa pampang sa 
City of Pacific.   

ANTAS 3

Mga Inaasahang Epekto ng Pagbaha ayon sa Ilog

38,000 cfs
Maaaring makaranas ang ilang residensyal na lugar 
ng mapanganib na mataas na velocity at pagkabaha 
sa mga tirahan. Kasama ang Woodinville-Duvall Road, 
Carnation-Duvall Road at Moon Valley Road sa mga 
daang maaaring bahain.    

8,500 cfs
Maaaring magbaha sa mga kanal na malapit sa City of 
Carnation.  Maaaring bumagtas sa NE 32nd Street ang 
pagbaha mula sa tagas ng kanal sa timog na pampang 
sa pagitan ng tulay sa Snoqualmie Valley Trail at tulay sa 
Highway 203 malapit sa 323rd Place NE. Maaaring 
magkaroon ng pagbabago sa pag-agos sa pagitan ng 
itaas na hangganan ng Tolt River Road NE/361st Avenue 
NE at ng silangang hangganan ng City of Carnation       

12,000 cfs
Maaaring magkaroon ng mapanganib na bilis ng pag-agos at 
pagdaloy ng guho sa sistema ng ilog. Posibleng magkaroon 
ng pagbaha na lampas sa pampang sa City of Pacific at 
malapit sa City of Auburn. Maaaring magkaroon ng mga 
pinsala sa hatchery ng isda malapit sa City of Enumclaw. 
Posibleng malampasan ng tubig-baha ang SR-410 sa itaas ng 
Mud Mountain Dam malapit sa Greenwater

ANTAS 4

5,000 cfs
Maaaring bahain at isara ang ilang karagdagang daan 
kasama ang Cedar Grove Road SE, Maxwell Road SE at 
SR-169 malapit sa intersection ng Cedar Grove Road SE. 
Maaaring bahain at isara ang mga kalyeng dead end 
kasama ang Jan Road SE (SE 197th Street), SE 203rd 
Street, SE 206th Street at SE 207th Street. Maaaring 
magdulot ng mapanganib na kundisyon ang mabilis at 
malalim na pag-agos sa kabuuan ng floodplain.

12,000 cfs
Maaaring magkaroon ng tagas at/o humina mula 
sa pagkababad ang mga kanal para sa kritikal na 
pagkontrol ng baha.
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ANTAS 1:  Karaniwang walang pagbahang nangyayari. Nakaalerto ang mga kawani ng King 
 County para sa posibleng pagbaha.
ANTAS 2: Kaunting pagbaha. Magbubukas ang King County Flood Warning Center at available 
 ang mga tauhan nang 24 oras sa isang araw upang tumulong.
ANTAS 3: Katamtamang pagbaha. Ipapadala ang mga kawani ng King County Flood Patrol 
 upang i-monitor ang mga pasilidad sa pagprotekta laban sa baha tulad ng mga dike.
ANTAS 4: Matinding pagbaha. Magpapatuloy ang mga flood patrol na i-monitor ang 
 kondisyon at mananatiling bukas ang Flood Warning Center.

Babala sa Mga Antas ng Baha sa King County

King County Flood Warning Center

206-296-8200 o 1-800-945-9263

Mga Antas ng Baha ayon sa Ilog

cfs = Cubic Feet per Second − ang sukat ng volume ng tubig (sa 
cubic feet) na umaagos lampas ng isang partikular na lokasyon 
ng ilog bawat segundo.

Snoqualmie River
Kabuuan ng mga       North,       Middle at       South forkN M S

N M

S



Bago ang baha

  Alamin mo ang panganib. Kung ikaw ay pinadalhan 
ng newsletter na ito, ang iyong tirahan o ari-arian ay 
nasa floodplain. Upang hanapin kung ang iyong 
ari-arian ay nasa floodplain, pumunta sa:
•  www.kingcounty.gov/iMAP                                        

o tumawag sa 206-477-4732

•  www.floodsmart.gov o tumawag sa 1-888-379-9531

  Bumili ng insurance sa baha. Hindi sakop ng standard 
homeowner insurance ang pagkawala na dulot ng 
pagbaha at mayroong itinakdang 30 araw na panahon 
ng paghihintay sa mga bagong patakaran.

  Protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya:
•  I-update ang mga planong pang-emergency para sa 

iyong pamilya, bukirin, o negosyo.

•  Alamin ang ilang ruta mula sa iyong tirahan o 
negosyo patungo sa mataas na lugar.

•  Pumili ng lugar na pagkikitaan kung sakaling 
magkahiwa-hiwalay ang mga miyembro ng pamilya.

•  Pumili ng kaibigan o kamag-anak sa labas ng estado 
na matatawagan sa impormasyon kung busy ang 
mga lokal na linya.

•  Maghanda ng emergency kit (tingnan ang loob para 
sa checklist).

•  Makipag-usap sa mga kapitbahay tungkol sa 
paghahanda sa baha, mga dating karanasan at 
anumang natatanging pangangailangan na 
maaaring mayroon ka o sila para sa tulong.

  Protektahan ang iyong ari-arian mula sa mga 
panganib ng baha:
•  Alamin kung paano at kailan mo maaaring ilipat ang 

mga sasakyan, kagamitan, livestock o mga alagang 
hayop sa mas mataas na lugar.

•  Itago ang mahahalagang bagay at kemikal sa bahay 
sa lugar na mas mataas sa baha.

•  Gawing selyado at ligtas ang mga storage tank sa 
ilalim ng lupa.

•  Kumuha ng buhangin at mga sako ng buhangin 
nang mas maaga at alamin kung paano gamitin ang 
mga ito nang epektibo.

•  Mag-install ng mga check valve sa mga trap sa 
imburnal ng mga gusali upang maiwasan na 
barahan ng tubig-baha ang mga drain ng imburnal.

•  Panatilihing walang mga dahon at guho ang mga 
drain sa kalye, grate sa bagyo at flap gate

Habang may baha

  Huwag maglakad, magtampisaw o magmaneho sa mga 
lugar na may baha. Bumalik. Huwag magpakalunod.

  Kung tumirik ang iyong sasakyan sa lugar na may baha, 
iwanan ito sa lalong madaling panahon at maglakad 
pabalik sa pinanggalingan kung saan ligtas.

  Subaybayan ang balita para sa mga update sa emergency.

  Maging handa sa abiso ng paglikas mula sa mga 
awtoridad. Kung pinayuhan na lumikas, gawin ito agad. 
Sumunod sa mga inirekumendang ruta sa paglikas, dahil 
maaaring hindi na makakadaan sa mga shortcut.

  Kung hindi mo nagawang ligtas na makaalis sa iyong 
tirahan o sa isang gusali dahil sa mabilis na pagtaas ng 
tubig, tumawag sa 911 para sa tulong. Pagkatapos ay 
lumipat sa mas mataas na palapag o sa bubong. Kumuha 
ng damit na makapal at hindi tinatablan ng panahon, isang 
flashlight, isang mobile phone at isang portable na radyo.

  Kapag malapit nang bumaha, ngunit kung may 
pagkakataon lang:
•  Isara ang pangunahing valve ng iyong gas.
•  I-off ang lahat ng utility sa iyong gusali sa pangunahing 

switch ng kuryente. Huwag hawakan ang anumang 
kagamitan na pinapatakbo ng kuryente maliban na lang 
kung ito ay nasa tuyong lugar o kung nakatayo ka sa 
piraso ng tuyong kahoy habang nakasuot ng sapatos na 
goma ang swelas at gomang guwantes.

•  Itala ang mga istatistika ng baha tulad ng oras, pagbasa 
ng sukat at lokal na pagtaas ng baha para magamit sa 
pag-unawa ng pagbaha sa inyong kabahayan sa 
hinaharap. Isama ang mga partikular na obserbasyon sa 
iyong tirahan o negosyo.

Pagkatapos ng baha

  Bago muling pumasok sa iyong tirahan, maging 
mapanuri sa potensyal na pinsala sa istruktura, 
potensyal na tagas sa gas, pag-short circuit ng 
kuryente at mga live wire.

  Ipasuri sa dalubhasa ang iyong heating system 
electrical panel, mga outlet at appliance para sa 
kaligtasan bago gamitin. Tawagan ang kumpanya ng 
gas upang ipa-on ang gas.

  Alamin ang mga pamamaraan sa ligtas na paglilinis ng 
mga gamit sa bahay, pagkain, supply ng tubig at 
ari-arian.

  Idokumento ang mga nawala sa iyo. Kunan ng larawan 
ang mga pinsala at itala ang mga gastos sa 
pagpapaayos. Makipag-ugnayan sa iyong ahente sa 
insurance para sa paghahabol sa mga nawala sa iyo sa 
baha.

  Markahan ang pinakamataas na punto kung saan 
umabot ang tubig sa iyong tirahan o napinsalang 
istruktura.

  Bombahin palabas ang tubig-baha sa mga basement 
nang unti-unti (mga isang-katlo ng tubig bawat araw) 
upang maiwasan ang pinsala sa istruktura.

  Alisin at itapon nang maayos ang mga sako ng 
buhangin.

  Makinig sa mga balita para sa mga update 
sa tulong sa kalamidad 
at pamamaraan ng 
pagpaparehistro.

Alamin ang panganib sa iyo ng baha 
Ang karunungan ay kapangyarihan, sabi nila.
Hindi maiiwasan ang pagbaha, alam natin.
Maaaring nakaranas ka na ng pagbaha sa King County. O maaaring ilang taon ka 
nang nakatira rito nang walang insidente. (Huling nagdeklara ang estado ng 
sakuna sa pagbaha sa King County noong 2012.) Pero ganoon talaga ang 
pagbaha. Mayroong mga prediksyon sa panahon, pagtataya at alerto. Ngunit 
hindi pa rin makakatiyak sa pagbaha.

Kaya kung higit mong nauunawaan ang iyong kahinaan sa pagbaha, higit ka ring 
makakapaghanda.

Narito ang apat na paraan upang makakuha ng higit pang 

impormasyon sa kingcounty.gov/flood: 

•  iMap – Hanapin ang anumang lugar at overlay floodplain at iba pang data sa 
interactive na tool sa pagmamapa na ito. Tingnan ang mga floodway, ang 100 
taon na floodplain, mga lugar na mapanganib sa pag-iba ng daloy para sa mga 
ilog at mga larawan na kinuha mula sa himpapawid mula noong 2009 at mas 
maaga pa.

•  FEMA Flood Hazard Maps – Maghanap ng mga lokal na Flood Insurance Rate 
Map, matuto kung paano basahin ang mga ito, o humiling ng pagpapalit ng 
mapa.

•  Flood photo viewer – Hanapin ang mga makasaysayang larawan ng pagbaha 
para sa iyong lugar o sa kabuuan ng King County.

•  Flood inundation viewer – Gamitin ang tool na ito upang makita ang saklaw 
ng epekto sa isang partikular na lokasyon sa kahabaan ng Cedar River sa iba't 
ibang sitwasyon ng pagbaha. Kauna-unahan ang proyektong ito at 
kasalukuyang naglalaman lang ng data ng Cedar River.

Kailangan mo ba ng tulong? Kung may mga tanong ka sa kung paano hanapin 
ang isang ari-arian, kung nasa floodplain ba ang ari-arian mo o kung gusto mo 
ng impormsasyon tungkol sa FEMA Elevation Certificates, makipag-ugnayan sa 
206-477-4732.

King County Flood App para 

sa mga mobile device
Makakuha ng real-time na impormasyon sa 
pagbaha sa iyong mobile device para sa 
Skykomish, Snoqualmie, Tolt, Raging, Cedar, 
Green at White river at Issaquah Creek. 
Ipinapakita ng libreng app na ito ang 
kasalukuyang pagdaloy ng ilog, data at mga 
pagtataya sa antas ng baha, kasama ang 
real-time na mga antas ng baha. Pinapadali ng 
mga graph na makita ang data ng ilog sa ilang 
araw at mga pagtataya.

Paano magpuno ng 

mga sako ng buhangin 
Ayon sa National Flood Insurance Program, maaaring magdulot ng 
tinatayang $10,600 na halaga ng pinsala ang isang pulgada ng 
pagbaha sa isang tirahan na may sukat na 1,000 square foot. 
Protektahan ang iyong ari-arian sa pamamagitan ng mga sako ng 
buhangin upang makagawa ng harang sa baha at mailihis ang 
tubig. Maaaring makabili ng mga materyal para sa sako ng 
buhangin sa mga tindahan ng hardware at mga supplier ng 
sandbag nang mas maaga. Habang may nangyayaring pagbaha, 
tumawag sa King County Flood Warning Center upang malaman 
kung saan makakakita ng available na mga supply ng sako ng 
buhangin. Para sa mga tagubilin at lokasyon ng mga sako ng 
buhangin pumunta sa www.kingcounty.gov/floodservices.

3Paraan upang protektahan 

ang natural na floodplain
Ang mga floodplain ay paraan ng kalikasan upang makontrol ang tubig. 
Binabawasan ng mga floodplain ang dalas, tindi at tagal ng pagbaha na 
nakakabawas naman sa panganib sa mga tao at ari-arian. Muli nilang 
kinakargahan ang supply ng groundwater na kailangan para sa inuming 
tubig. At nagbibigay sila ng tirahan sa mga halaman at hayop na nagdudulot 
ng mas malusog na kapaligiran.

Ito ang tatlong paraan upang protektahan ang floodplain na iyong tinitirahan.

1.  Bumuo nang tama mula sa simula. Pinangangasiwaan ang pagpapaunlad upang maprotektahan 
ang mga floodplain at ang mga tungkulin nito. Kailangan ng pahintulot sa pagtatayo ng gusali, 
pagkukumpuni o pagpapahusay ng konstruksyon, grading, paghuhukay at pagtatambak. Ang mga 
pagkukumpuni o pagpapahusay sa isang umiiral nang gusali na hihigit sa 50 porsyento ng halaga 
nito ay kailangang maging protektado sa baha at matugunan ang mga pamantayan sa regulasyon. 
Bago ka magsimula ng isang proyekto sa iyong ari-arian, o upang mag-ulat ng ilegal na 
pagpapaunlad, makipag-uganayan sa Department of Permitting and Environmental Review sa 
206-296-6600 o bumisita sa www.kingcounty.gov/permits.

2.  Mag-ulat ng ilegal na pagtatapon. Simula sa mga kemikal papunta sa basura papunta sa mga 
appliance at kasangkapan, sinisira ng ilegal na pagtatapon ang ating kapaligiran at maaari din itong 
makaharang sa mga floodway. Upang mag-ulat ng ilegal na pagtatapon, makipag-ugnayan sa 
Illegal Dumping Hotline sa 206-296-SITE (7483); o nang libre sa 1-866-431-7483; o pumunta sa 
www.kingcounty.gov/dumping.

3.  Huwag magmamaneho nang may tagas. Nakakalason ang langis at iba pang likido ng sasakyan at 
maaari itong makasama sa wildlife at habitat. Tinatayang nagtatagas ng 7 milyong quarts ng langis 
ang mga sasakyan sa Puget Sound watershed kada taon. Kapag umuulan, dinadala ng pagdaloy ng 
tubig na nagmula sa ulan ang mga pollutant na ito sa mga ilog, batis, sapa at Puget Sound. Upang 
masuri ang iyong pagtagas, kumuha ng mga tip at sumangguni sa www.fixcarleaks.org.

BAGO, HABANG, AT PAGKATAPOS NG BAHA

Kumuha ng mga detalye sa www.kingcounty.gov/floodservices

Huwag Magmamaneho 
Nang May Tagas

Ipaayos ang 

Tagas na Iyan!


