
Набори для надання первинної допомоги
Отримайте додаткові підказки та контрольні 
списки на сайті TakeWinterByStorm.org 

Надруковано на папері із вторинної сировини. Будь ласка, віддайте цей матеріал на переробку для вторинного використання.
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Перед тим, яку увійти у свій дім, пам'ятайте про можливі 
руйнування будівельних конструкцій, виток газу, 
коротке замикання та порушення ізоляції електричних 
дротів.
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Зверніться до спеціалістів для перевірки електрощита 
системи опалення, розеток та електроприладів щодо безпеки 
перед використанням. Зверніться до газопостачальної 
компанії із проханням поновити постачання газу.

Дотримуйтесь заходів безпеки під час прибирання та 
чищення побутового обладнання, продуктів харчування, 
системи водопостачання та об'єктів власності.

Документально зафіксуйте втрати. Сфотографуйте 
пошкодження та запишіть вартість ремонтних робіт. 
Зв'яжіться зі страховою компанією з питання подання 
страхової вимоги про відшкодування збитків від повені.

Позначте рівень повені у вашому будинку або на 
пошкодженій конструкції.

Поступово відкачайте воду з підтоплених підвалів 
(близько однієї третини води на добу), щоб уникнути 
руйнування конструкцій.

Заберіть та належним чином утилізуйте мішки з піском.

З місцевих каналів та служб новин отримайте оновлену 
інформацію щодо до допомоги, яка доступна потерпілим 
від стихійного лиха, а також інформацію про супутні 
реєстраційні процедури.

ПІСЛЯ 
ПОВЕНІ

Будуйте відповідально
Будь-яка забудова у зоні затоплення потребує дозволу.
Для нового будівництва, ремонту будівель, надбудов, 
виймання та засипання ґрунту, земляних робіт або 
будь-яких інших змін, що стосуються вашої власності, 
необхідно отримати дозвіл та дотримуватися стандартів, 
що містяться в правилах управління зонами затоплення 
вашої громади. Будь-який ремонт або модернізація 
будівель у зоні затоплення, що перевищують 50 відсотків 
їх вартості, повинні бути підвищеними або захищеними 
від повені.

Відповідальне будівництво гарантує безпеку людей 
та будівель від повені. Правила управління зонами 
затоплення роблять наші схильні до повеней території 
менш небезпечними для всіх, хто живе та працює там, 
зменшуючи вплив кожного будівництва на інші об'єкти 
власності.

Перш ніж почати проект або повідомити про нелегальну 
забудову, зверніться до агентства видачі дозволів, що 
входить до вашої юрисдикції або Департаменту видачі 
дозволів та екологічного огляду округу Кінг за телефоном 
206-296-6600 або перейдіть за посиланням: 
kingcounty.gov/permits.

Не пересувайтесь затопленими територіями пішки, 
бродом або на автомобілі. Розверніться та відійдіть / 
від'їдьте. Будьте обережні, щоб не потонути.

Якщо ваш автомобіль заблоковано в зоні затоплення, 
залиште його якомога швидше. Поверніться у безпечне 
місце пішки.
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Зателефонуйте у Центр попередження про повені 
округа Кінг (King County Flood Warning Center) і 
отримайте інформацію щодо ситуації у зв'язку з повінню 
та прогнози.

Будьте готові отримати повідомлення щодо евакуації 
від органів влади. Якщо ви отримали таке повідомлення, 
негайно вживіть заходів щодо евакуації. Користуйтеся 
рекомендованими евакуаційними маршрутами, оскільки 
коротші маршрути і шляхи можуть бути заблоковані.

Якщо ви не в змозі залишити житло або будівлю, у якій 
ви знаходитеся, не наражаючись на небезпеку, оскільки 
вода дуже швидко прибуває, зверніться по допомогу, 
зателефонувавши 911. Після цього перейдіть на вищий 
поверх або на дах будівлі. Візьміть з собою теплий 
водонепроникний одяг, ліхтар, мобільний телефон та 
портативний радіоприймач.

Якщо уникнути повені неможливо, але за умови, що у вас 
є час:

• Перекрийте головний газовий вентиль.

• Вимкніть електрику в будівлі за допомогою головного 
вимикача живлення. Не торкайтеся електрообладнання за 
винятком того, що знаходиться в сухій зоні, або якщо ви 
стоїте на сухій дерев'яній поверхні у взутті на гумовій 
підошві та гумових рукавицях.

• Запишіть дані повені, зокрема час настання, показники 
вимірювальних приладів, а також темпи підвищення рівня 
води на майбутнє, щоб краще уявляти наслідки повені для 
вашого району. Зафіксуйте спеціальні спостереження 
відносно повені, що мають значення для вашої домівки 
або бізнесу.

ПІД ЧАС
6

ДО
1 Знайте про небезпеку повені. Якщо ви отримали цей 

бюлетень, це означає, що ваш дім або об'єкт власності 
знаходяться у зоні затоплення або у безпосередній 
близькості від неї. Дізнайтесь більше на сайті 
kingcounty.gov/floodmaps або зателефонуйте 
206-477-4727.

2 Придбайте страховку на випадок повені. Стандартна 
страховка нерухомого майна не покриває збитків, що їх 
може завдати повінь, а для нових страхових полісів на 
випадок повені може бути передбачений 30-денний період 
очікування до набуття ними чинності.

Дізнайтесь більше на сайті floodsmart.gov або 
зателефонуйте 800-427-4661.

3 Захистіть себе та свою родину.

• Оновіть плани дій у надзвичайних ситуаціях для своєї сім'ї, 
ферми або бізнесу і виберіть місце зустрічі, якщо члени 
сім'ї загубляться.

• Визначте декілька маршрутів, за якими ви можете залишити 
домівку або підприємство та дістатися території, що 
знаходиться вище рівня затоплення.

• Використовуйте мішки з піском для захисту вашого будинку 
або власності (див. всередині карту з позначенням місць 
безкоштовної видачі мішків з піском).

• Попросіть друга або родича, який мешкає поза штатом, 
надавати вам інформацію у разі перевантаження місцевих 
ліній зв'язку.

• Зберіть комплект необхідних речей на випадок настання 
надзвичайної ситуації (див. нижче).

• Обговоріть із сусідами питання готовності до повені, 
поділіться досвідом, а також проконсультуйтеся з питань 
отримання будь-якої спеціальної допомоги, яку ви можете 
потребувати.

4 Захистіть своє майно та тварин від небезпечної повені.

• Визначте, у який спосіб ви могли би перемістити автомобілі, 
обладнання, сільськогосподарських або домашніх тварин на 
територію вище рівня затоплення.

• Переконайтеся в тому, що цінності та побутові хімікати 
розміщені на зберігання вище рівня затоплення.

• Закріпіть та зафіксуйте пропанові балони та інші паливні 
резервуари.

• Встановіть зворотні клапани при будівництві каналізаційних 
труб, щоб запобігти потраплянню води в каналізацію.

• Слідкуйте за тим, щоб вуличні стічні колодязі, 
дощеприймальні решітки та гідротехнічні люки зі 
зворотними затворами не були засмічені або заблоковані 
листям чи сміттям. Ці дії захищають вашу власність і 
утримують річки і струмки в чистоті.

• Радіоприймач, що працює від 
батарейок або від динамо-машини, 
із запасними батарейками

• Предмети для надання першої 
допомоги та свисток

• Ліхтар із запасними батарейками

• Копії важливих документів у 
пластиковому контейнері 
(посвідчення водія, страховка, 
банківські дані, а також інша 
контактна інформація)

• Запас води та продуктів 
харчування, які не псуються, 
на декілька днів для родини та 
домашніх тварин

• Теплий одяг, міцне взуття/черевики 
та ковдри

• Засоби особистої гігієни та санітарії

• Рецептурні лікарські препарат

• Дитячі речі (ковдри, книги, іграшки)

• Зарядні пристрої для мобільних 
телефонів

Відвідайте сайт kingcounty.gov/�ood, щоб підписатися на різні типи сповіщення 
для різних річкових систем в окрузі Кінг.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

СПОВІЩЕНЬ

ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА?

Зателефонуйте за номером 206-477-4727, якщо вам потрібна допомога з пошуку об'єкту 
власності, потрібно підтвердити, що ваша власність знаходиться в зоні затоплення, або ви 
хочете отримати додаткову інформацію про сертифікати на підвищення будівлі.

КОЛИ НАСТУПАЄ ПОВІНЬ...
Будьте готові! Додаткова інформація наведена на сайті kingcounty.gov/�oodservices

Група швидкого реагування округу Кінг (King County's Strike 
Team): швидка мобілізація для захисту людей, майна та 
навколишнього середовища
Група швидкого реагування округу Кінг (King County's Strike Team) була заснована в 2017 році для швидкого 
відновлення об'єктів захисту від повеней, пошкоджених під час повеней, не перешкоджаючи іншим пріоритетним 
завданням Управління з контролю за повенями округу Кінг (King County Flood Control District). 

Група швидкого реагування (King County's Strike Team) завершила дванадцять проектів з невідкладних ремонтних 
робіт, які коштували приблизно 2,5 мільйони доларів, за останні два роки. Протягом останнього року Група 
швидкого реагування (King County's Strike Team) розробила, отримала дозволи і виконала п'ять запланованих 
ремонтів засобів захисту від повені. На початку цього року було визначено шостий аварійний проект. Група 
швидкого реагування (King County's Strike Team) активно працювала над розробкою проекту і отримала дозвіл 
від інженерного корпусу армії США на невідкладне будівництво, яке було завершено у вересні 2018 року.  

Комплексний захист та управління зоною затоплення
Через фінансування та нагляд за проектами та програмами захисту від повеней, Управління з контролю
за повенями округу Кінг (the King County Flood Control District) забезпечує охорону здоров'я та безпеку, 
захищає регіональні економічні центри, громадську та приватну власність та шляхи.

Щоб дізнатись більше про роботу Управління з контролю за повенями (Flood Control District), відвідайте 
сайт kingcountyfloodcontrol.org.

Терміновий ремонт об’єкту Stossel, завершений Групою швидкого реагування округу Кінг 
(The King County Strike Team), вересень 2018 року

ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ПОВЕНІ20
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ВАШ ПОСІБНИК З ІНСТРУКЦІЯМИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПОВЕНЕЙ В ОКРУЗІ КІНГ

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle Вашингтон 98104

Дані в альтернативних форматах: 206-477-4812 (телетайп: 711)

Доброго дня!

БЕЗКОШТОВНИЙ ДОДАТОК, ЩО 
СПОВІЩАЄ ПРО ПОВЕНІ В ОКРУЗІ КІНГ
Завантажте та встановіть безкоштовний додаток Управління з 
контролю за повенями округу Кінг (King County Flood Warning 
app), який у реальному часі публікує інформацію про розвиток 
ситуації у зв'язку з повінню, на ваш мобільний пристрій - додаток 
відображає поточні дані щодо інтенсивності течії річок, рівнях 
водотоку і прогнози, а також відслідковує фази повені в 
реальному часі. Зручні й зрозумілі графіки відображають дані 
прогнозів щодо стану річок на декілька днів. 
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ТЕЛЕФОН, ТЕКСТОВІ 
ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Підпишіться на автоматичні сповіщення 
на випадок повеней. Ви можете 
налаштувати сповіщення у відповідності 
до індивідуальних уподобань за річками 
та фазами повеней.

ТРИВОГА!

ОКРУГ КІНГ
ПОВІНЬ 

kingcounty.gov/flood або зателефонуйте 206-477-4899

ПІДПИСУЙТЕСЬ 
НА НАС!
@KCFloodDistrict та @KCDNRP 
в Twitter та Відділ водних та 
земельних ресурсів округу Кінг 
(King County Water and Land 
Resources Division) (@KCWLRD) 
у Facebook

КАРТА РІЧОК ОКРУГУ КІНГ

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; TTY: 711.

Якщо ви отримали цю 
брошуру поштою, це означає, 

що ваш будинок або об'єкт власності 
знаходяться у межах зони затоплення 

або у безпосередній близькості від неї.

Безпека і готовність до повені
Інформація від Управління з контролю
за повенями округу Кінг (King County Flood 
Control District)

Ніхто не застрахований від трагедії, пов'язаної 
зі стихійним лихом. Не важливо чи 
відбувається це далеко від нас, і ми бачимо її 
наслідки, надаючи допомогу сусідній громаді, 
або збираючись з власними силами, щоб 
подолати її у власній домівці. 

Тим не менш, добра підготовка - це один з найпростіших та найкращих 
способів захистити себе, свою сім'ю і свою власність. Управління з 
контролю за повенями округу Кінг (The King County Flood Control 
District) (Управління) допомагає отримати багато ресурсів для 
досягнення цієї мети.

Чи знаєте ви, що повені є найпоширенішим стихійним лихом в окрузі 
Кінг і в США? Це може статися практично в будь-який час, і навіть кілька 
дюймів води можуть бути шкідливим і привести до значних витрат. 
Впливи повені можуть варіюватися від легкого до важкого, 
небезпечного і руйнівного. Можливі серйозні травми і навіть смертельні 
випадки, транспортні маршрути і комунальні послуги можуть бути 
порушені, а пошкодження будинків і підприємств може коштувати 
десятки тисяч доларів.

Управління працює над зменшенням ризиків повеней, фінансує проекти 
громадської безпеки та підтримує Центр попередження про повінь 
округу Кінг (King County Flood Warning Center). Ми надаємо інформацію 
та документи, подібні до цієї брошури, щоб допомогти людям 
підготуватися та реагувати на повені. Будь ласка приділіть кілька хвилин 
перегляду цієї важливої інформації та запам’ятайте ці ключові поради:

• Знайте про небезпеку повені. Вивчайте фактори ризику для тієї 
території де ви живете, працюєте або регулярно подорожуєте, 
відвідавши сайт kingcounty.gov/floodmaps та перейдіть до «iMap 
floodplain boundaries», або зателефонуйте за номером 206-477-4727.

• Будьте пильні! Отримуйте завчасні попередження про повені та 
інформацію про повені в режимі реального часу, підписавшись на 
сповіщення про повінь в окрузі Кінг (King County Flood Alerts) та 
завантаживши додаток King Flood Warning у kingcounty.gov/flood.

• Розгляньте можливість інвестування у страхування від повені. 
Стандартні страхові програми для власників та орендарів нерухомого 
майна не покривають збитків, спричинених повенями, а набуття ними 
чинності може потребувати 30-денний період очікування. Не 
відкладайте, перейдіть за посиланням floodsmart.gov, щоб дізнатися 
більше і знайти страхового агента.

• Розверніться та відійдіть / від'їдьте. Будьте обережні, щоб не 
потонути. Ніколи не намагайтеся пройти чи проїхати через повінь. 
Фут води може змити автомобіль з дороги, а шість дюймів можуть 
збити людину з ніг. Більше половини всіх утоплень, пов'язаних з 
повенями, сталося із водіями, що перетинали повені, а наступний 
найвищий відсоток смертельних випадків, пов'язаних з повенями, 
- це люди, які намагаються пройти через повені. 

Дощ і сніг є відмінними рисами красивого Тихоокеанського північного 
заходу, тому насолоджуйтеся! Але також тримайте своїх близьких у 
безпеці, а ваше майно та цінності захищеними від загрози повені. 
Підготуйтеся до повені!

 

Рейган Данн (Reagan Dunn), Голова
Управління з контролю за повенями округу Кінг 
(King County Flood Control District)

kingcountyfloodcontrol.org | Twitter: @KCCReaganDunn

Голова Управління Рейган 
Данн (Reagan Dunn)



РІЧКА
кфс = кубічні фути за секунду

ФАЗА 1 - БЕЗ ПОВЕНІ.
Зазвичай повінь не трапляється. 
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ФАЗА 2 - НЕЗНАЧНА ПОВІНЬ. Центр попередження про 
повені в окрузі Кінг (King County Flood Warning Center) відкрито цілодобово 
для надання допомоги.

ФАЗА 3 - ПОМІРНА ПОВІНЬ. Персонал патрульної служби округа Кінг 
(King County Flood Patrol) здійснює постійний контроль стану об'єктів протиповеневого 
захисту, зокрема насипів, на позиціях.

ФАЗА 4 - МАСШТАБНА ПОВІНЬ. Паводковий патруль продовжує контролювати ситуацію, 
що склалася; Центр попередження про повені (Flood Warning Center) залишається відкритим.

206-296-8200 або 800-945-9263

ЦЕНТР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
ПОВЕНІ ОКРУГУ КІНГ (KING 
COUNTY FLOOD WARNING CENTER)

Як підготуватися до повені 
kingcounty.gov/�oodservices

Сповіщення про надзвичайні ситуації 
в окрузі Кінг (King County Emergency 
Alert)
kingcounty.gov/alert

Блог надзвичайних новин
округу Кінг
kcemergency.com  

Попередження про повені в окрузі 
Кінг (King County Flood Alerts)
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

Центр попередження про повені
округу Кінг (King County Flood 
Warning Center)
206-296-8200 або
800-945-9263

Програма ремонту домівок округу Кінг 
(King County Housing Repair Program)
Фінансування основних ремонтних 
робіт з метою допомоги власникам 
домівок з низким рівнем прибутку,
які мають право на таке фінансування.
206-263-9095 
kingcounty.gov/housingrepair

ТЕРМІНОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВІНЬ
Управління шляхів округу Кінг
Гаряча лінія 24/7
206-477-8100 або 800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

Округ Кінг
Сповіщення про ситуацію 
на дорогах
kingcounty.gov/roadalert

Перебої в роботі метрополітену
kingcounty.gov/metro

Національна програма
страхування на випадок повені
888-379-9531
�oodsmart.gov

Охорона здоров'я
Організація з вирішення 
проблем з відстійниками та 
колодязями у місті Сіетл та 
окрузі Кінг (Seattle & King County 
Septic Tank and Well Problems)
206-477-8050

Організація Take Winter By Storm
takewinterbystorm.org

Інформація, яка зазначена на цій карті, була зібрана співробітниками округу Кінг із різних джерел і може 
бути змінена без попереднього повідомлення. Округ Кінг не дає жодних обіцянок або гарантій, явних або 
тих, що маються на увазі, стосовно точності, повноти, своєчасності або прав використання такої 
інформації. Цей документ не призначено для використання як продукт дослідження. Округ Кінг не несе 
відповідальності за будь-які загальні, спеціальні, побічні, випадкові або непрямі збитки, зокрема, серед 
іншого, за втрачений прибуток або користь, що мали місце як результат використання або невірного 
застосування інформації, що міститься на цій карті. Продаж цієї карти або інформації на цій карті можливі 
тільки за наявності письмової згоди з боку округу Кінг. 

TOLT RIVER
Течія в районі міста 
Carnation

8 500 кфс
Перелив через насипи в районі міста Carnation. Потоки води, що просочуються через насип на 
південному березі між мостом Snoqualmie Valley Trail і мостом шосе Highway 203, можуть пересікати 
вулицю NE 32nd Street. Змінення характеристик річкового русла можуть мати місце в зоні між верхньою 
ділянкою дороги Tolt River Road NE / 361st Avenue NE і східним кордоном міста Carnation.       

3 500 кфс
Можливе просочування води через насип на південному березі між 
мостом Snoqualmie Valley Trail і мостом шосе Highway 203.

5 000 кфс
Вода на проїжджій частині дороги Tolt River Road NE поблизу району San Souci. Посилення 
інтенсивності просочування води через насип на південному березі між мостом 
Snoqualmie Valley Trail и мостом шосе Highway 203, а також потенційна локальна повінь 
із затопленням задніх дворів.

2 500 кфс
Персонал округу Кінг на 
активному чергуванні.

T
13 800 кфс
січень 2009 р.

17 400 кфс
грудень 1959 р.
Перед будівництвом
дамби Tolt River Dam.

SOUTH FORK
SKYKOMISH RIVER
Течія в річці Skykomish

10 000 кфс
Можливі проблеми: ерозія річкового берега і паводкові уламкові наноси.

18 000 кфс
Вірогідні проблеми: ерозія річкового берега і паводкові уламкові наноси. Вірогідна повінь 
на розташованих у низинах територіях, зокрема біля міста Baring і в західному районі 
міста Timberlane Village.

27 000 кфс
У зону масштабної повені можуть потрапити території, що є зазвичай захищені насипами.SK

6 000 кфс
Персонал округу Кінг на 
активному чергуванні.

CEDAR RIVER
Течія в районі міста 
Landsburg

GREEN RIVER
Виміряна або очікувана 
течія поблизу міста Auburn

SNOQUALMIE RIVER

ISSAQUAH CREEK
Висота (рівень) водотоку в 
районі міста Гобарт (Hobart):
Відомості: Місто Issaquah

WHITE RIVER
Виміряний або очікуваний
потік, що виливається з
Mud Mountain Dam 

5 000 кфс
Перелив води на проїжджу частину може спричиняти закриття великої кількості доріг, зокрема Cedar Grove 
Road SE, Maxwell Road SE і SR 169 в районі перехрестя з Cedar Grove Road SE. Перелив води на проїжджу 
частину може спричиняти закриття тупикових вулиць, зокрема Jan Road SE (SE 197th St), SE 193rd St і 216th 
Ave SE, SE 203rd St, SE 206th St. і SE 207th St, збільшуючи ізоляцію районів. Швидкі та глибокі потоки можуть 
створити небезпечну ситуацію на всій території зони затоплення.

38 000 кфс
Деякі житлові райони можуть піддаватися впливу небезпечних швидкісних потоків, що може призвести 
до затоплення житлових будинків. Дороги, що можуть бути затоплені включають Woodinville-Duvall Road, 
Carnation-Duvall Road і Moon Valley Road.   

12 000 кфс
Критичні паводкові дамби можуть послабитися від насичення водою. Можливі різкі зміни повеневої 
ситуації, зокрема на територіях, захищених насипами. Такими змінами можуть бути: різке підвищення 
рівня води, масштабна повінь, закриття доріг та обрив / пошкодження комунальних мереж.

9 000 кфс
По всій річковій системі можуть виникати небезпечно високі швидкості і потоки сміття. Очікуються 
повені в результаті виходу води з берегів у містах Paci�c і Auburn. Можуть траплятися переливи на 
ділянках бар'єрів протиповеневого захисту. Можливі пошкодження інфраструктури рибної ферми в 
районі міста Enumclaw. Можливі переливи води на трасі SR 410 вище (за течією річки) Mud Mountain Dam 
районі міста Greenwater.

7,5 фута
Локальні повені на схильних до повеней територіях. Деякі вулиці перекрито 
у зв'язку з присутністю води на проїжджій частині. Можливі повені на 
територіях, що часто затоплюються.

8,5 фута
Значна повінь в бухтах річок Issaquah, Tibbetts і в районі бухти південного рукава річки 
Issaquah. Повінь можлива на багатьох прилеглих до річок територіях.

9 футів
Масштабна повінь у долинах річок Issaquah і Tibbetts Creek.

12 000 кфс
Перелив води на проїжджу частину на дорогах Neal Road SE, Reinig Road, 
West Snoqualmie River Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook 
Road та Mill Pond Road.

20 000 кфс
Паводки різної глибини на всій території долини Snoqualmie Valley. Дороги, проїжджу 
частину яких може затоплено: Fall City-Carnation Road, Tolt Hill Road і Novelty Flats Road.

2 800 кфс
Можливий перелив води на проїжджу частину и та закриття дороги 
Jones Road в районі 156th Place SE. 

4 200 кфс
Можливі переливи води на проїжджу частину та закриття доріг Lower Dorre Don Way 
і Byers Road SE. Дороги забезпечують доступ у сусідні райони, населення яких може 
бути заблоковане і потребувати евакуації.

7 000 кфс
Низинні затоплення в долині вище течії міста Auburn. 

9 000 кфс
Паводки різної глибини на території долини вище (за течією річки) міста Оберн (Auburn) 
і нижнього басейну річки Mill Creek. Можливий перелив води на проїжджу частину доріг 
Southeast Green Valley Road і West Valley Road.

5 000 кфс
Вихід води з берегів та повінь вірогідні вище (за течією річки) мосту 
A-Street Bridge у містах Paci�c та Auburn. Вихід води з берегів и повінь 
вірогідні в місті Paci�c в районі Government Canal. Вірогідне підняття 
води вздовж тимчасових бар'єрів протиповеневого захисту в місті Paci�c.  

7 000 кфс
Підняття води відбуватиметься вздовж тимчасових бар'єрів протиповеневого захисту 
в місті Paci�c. Інтенсивний перелив води ймовірно відбуватиметься в районі Government 
Canal і Butte Avenue вище (за течією річки) мосту A-Street Bridge у містах Paci�c та Auburn. 
Мешканці в районі річки Red Creek можуть відчувати підвищення швидкості проходження 
потоків води до небезпечного рівня, потоки сміття та затоплення житла. 

6 000 кфс
Персонал округу Кінг на 
активному чергуванні.

6,5 фута
Персонал округу Кінг на 
активному чергуванні.

1 800 кфс
Персонал округу Кінг на 
активному чергуванні.

5 000 кфс
Персонал округу Кінг на 
активному чергуванні.

4 000 кфс
Персонал округу Кінг на 
активному чергуванні.
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9,9 футів
листопад 1990 р.

54 110 кфс
січень 2009 р.

12 200 кфс
листопад 2006 р.

7 870 кфс
січень 2009 р.

28 100 кфс
листопад 1959 р.
Перед будівництвом
дамби Howard 
Hanson Dam.

НЕЩО-ДА
ВНІЙ ПІК

ПІК 
ПОВЕНІ

Сума
потоків:

Північний рукав
Середній рукав 
Південний рукав

Доступні послуги перекладачів; телетайп 711.

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; TTY: 711.

28 000 кфс
грудень 1933 р.
За повідомленнями 
на річці White
біля міста Buckley
до будівництва Mud 
Mountain Dam.

11 700 кфс
січень 2009 р.
За даними 
Інженерного 
корпусу ВС США 
щодо Mud 
Mountain Dam.

14 200 кфс
До будівництва 
Masonry Dam.

СИСТЕМА РІЧОК ОКРУГУ КІНГ

Станом на жовтень 2016 р. дані про течію 
для цієї місцевості невідомі

TOLT RIVER DAM

HOWARD HANSON DAM

MUD MOUNTAIN DAM

MASONRY DAMC
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Мішки із піском можуть бути 
ефективними інструментами боротьби з 
повенями. Відомості про 
місцезнаходження, години роботи та 
відео про те, як заповнювати і складати 
мішки з піском, знаходяться за посилання: 
kingcounty.gov/�oodservices.

Програма розповсюдження 
мішків з піском (Sandbag 
Program)

ДАМБА

100-РІЧНА
ЗОНА ЗАТОПЛЕННЯ

МІСЦЕ
РОЗПОДІЛУ

МІШКІВ З ПІСКОМ

*Щоб отримати повний перелік рівнів води, 
що попереджають про повінь на річках 

округу Кінг перейдіть за посиланням: 
kingcounty.gov/�ood

РІЧКОВИЙ 
ВОДОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПОСТ

Використовується для 
визначення фаз повені* 

(див. нижче)

ПОЗНАЧЕННЯ

100-річна зона затоплення - це зона, в якій очікується повінь під час надзвичайної 
ситуації, викликаної повінню, яка має 1-відсотковий шанс виникнути в будь-якому 
конкретному році.
Щоб дізнатися, чи знаходиться ваша власність у зоні затоплення, будь ласка, 
перейдіть за посиланням: kingcounty.gov/�oodmaps, або зателефонуйте за 
номером 206-477-4732.

100-РІЧНА ЗОНА ЗАТОПЛЕННЯ

SK


