
Bộ dụng cụ khẩn cấp
Tìm thêm các mẹo và danh sách dụng 
cụ tại TakeWinterByStorm.org 

In trên giấy tái chế. Vui lòng tái chế.
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Trước khi trở lại nhà của bạn, hãy thận trọng với tình 
trạng hư hỏng kết cấu, rò rỉ khí ga, chập điện, hoặc dây 
điện hở tiềm ẩn.
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Hãy yêu cầu một chuyên gia kiểm tra bảng điện của hệ 
thống cấp nhiệt, ổ cắm và các thiết bị để đảm bảo an 
toàn trước khi sử dụng. Gọi công ty cung cấp gas để yêu 
cầu bật nguồn gas trở lại.

Làm theo các quy trình dọn dẹp an toàn vật dụng trong 
nhà, đồ ăn, nguồn nước và tài sản.

Ghi chép lại thiệt hại của bạn. Chụp ảnh tài sản thiệt hại và 
thống kê chi phí sửa chữa. Liên hệ đại lý bảo hiểm của bạn 
để yêu cầu đền bù cho tổn thất do lũ lụt.

Đánh dấu điểm ngập sâu trong nhà bạn hoặc kết 
cấu bị hư hỏng.

Bơm nước dần ra khỏi tầng hầm bị ngập (khoảng 
1/3 lượng nước mỗi ngày) để tránh hư hỏng kết cấu.

Gỡ và vứt bỏ bao cát đúng cách.

Kiểm tra các kênh tin tức địa phương để được cập 
nhật các hỗ trợ sau thiên tai và quy trình đăng ký.

SAU KHI XẢY 
RA LŨ LỤT

Xây dựng có trách nhiệm
Bất kì dự án xây dựng nào trong vùng lũ đều cần có 
giấy phép. Công trình xây dựng mới, sửa chữa nhà cửa, xây 
dựng thêm, đào bới, san lấp mặt bằng, lấp đầy hoặc bất kỳ 
thay đổi nào lên nhà cửa của bạn cần phải được cấp phép và 
tuân theo các tiêu chuẩn trong các quy định quản lý vùng lũ 
của cộng đồng. Bất kì công trình sửa chữa hoặc cải tiến nhà 
cửa trong vùng lũ vượt quá 50 phần trăm giá trị đều phải 
được nâng cao lên hoặc xây chống lũ.

Xây dựng có trách nhiệm đảm bảo cả người và nhà cửa đều 
an toàn khi gặp lũ. Quy định quản lý vùng lũ giúp những khu 
vực hay có lũ ít gây nguy hiểm hơn cho tất cả người dân 
đang sống và làm việc ở đây bằng cách giảm tác động của 
xây dựng lên các công trình khác.

Trước khi bắt đầu một dự án hoặc để báo cáo công trình xây 
dựng bất hợp pháp, hãy liên hệ với cơ quan cấp phép có 
thẩm quyền của bạn hoặc Sở Cấp phép và Đánh giá Tác 
động Môi trường Quận King (King County Department 
of Permitting and Environmental Review) qua số 
206-296-6600 hoặc truy cập kingcounty.gov/permits.

Không đi bộ, lội hoặc lái xe qua vùng lũ. Hãy vòng 
quay lại. Đừng để bị chết đuối.

Nếu xe chết máy trong khu vực bị ngập lụt, hãy bỏ lại 
xe càng nhanh càng tốt. Quay trở lại hướng bạn vừa đi 
tới để đến vị trí an toàn.
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Hãy gọi Trung tâm Cảnh báo Lũ lụt Quận King (King 
County Flood Warning Center) để biết thêm thông 
tin về tình trạng và dự báo lũ lụt.

Chuẩn bị sẵn sàng để nhận thông báo sơ tán từ chính 
quyền. Nếu được yêu cầu sơ tán, hãy sơ tán ngay lập 
tức. Hãy đi theo lộ trình sơ tán khuyến nghị, bởi vì lối 
đi tắt có thể bị chặn.

Nếu bạn không thể an toàn rời khỏi nhà hay một tòa 
nhà do nước dâng nhanh, hãy gọi 911 để được trợ 
giúp. Sau đó di chuyển đến tầng cao hơn hoặc lên mái 
nhà. Mặc quần áo ấm, không thấm nước, mang theo 
đèn pin, điện thoại di động và đài cầm tay.

Khi lũ lụt sắp xảy ra, nhưng chỉ trong trường hợp thời gian 
cho phép, hãy:

• Khóa van gas chính của bạn.

• Tắt tất cả các thiết bị tiện ích trong tòa nhà ở cầu dao điện 
chính. Không chạm vào bất kỳ thiết bị điện nào trừ khi 
thiết bị nằm ở vị trí khô ráo hoặc bạn đang đứng trên một 
mảnh gỗ khô và mang giày đế cao su và găng tay cao su.

• Ghi nhớ số liệu thống kê lũ lụt như thời gian, dữ liệu đo đạc 
và độ cao mực nước lũ ở địa phương để sử dụng trong 
tương lai khi hiểu rõ điều kiện lũ lụt tại khu vực dân cư của 
bạn. Quan sát cụ thể điều kiện nhà ở hoặc nơi kinh doanh 
của bạn.

TRONG KHI XẢY 
RA LŨ LỤT
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TRƯỚC KHI XẢY 
RA LŨ LỤT

1 Hiểu rõ nguy cơ xảy ra lũ lụt. Nếu bạn nhận được bản tin 
này, nhà ở hoặc tài sản khác của bạn nằm trong hoặc gần 
vùng dễ bị ngập. Tìm hiểu thêm tại 
kingcounty.gov/floodmaps hoặc gọi đến số 
206-477-4727.

2 Mua bảo hiểm ngập lụt. Bảo hiểm sở hữu nhà tiêu chuẩn 
không bao gồm đền bù thiệt hại do lũ lụt và có thể phải 
chờ 30 ngày để các chính sách bảo hiểm lũ lụt có hiệu lực.

Tìm hiểu thêm tại floodsmart.gov hoặc gọi đến số 
800-427-4661.

3 Bảo vệ bản thân và gia đình.

• Cập nhật các kế hoạch với tình huống khẩn cấp cho gia 
đình, trang trại, nơi kinh doanh của bạn và chọn một địa 
điểm gặp nhau trong trường hợp các thành viên gia đình 
bị lạc.

• Biết một số con đường từ nhà hoặc nơi kinh doanh tới 
mặt bằng cao hơn.

• Sử dụng các bao cát để bảo vệ nhà hoặc tài sản của bạn 
(xem bản đồ bên trong về các địa điểm phân phát miễn 
phí).

• Chọn một người bạn hoặc một người họ hàng ở bang 
khác để gọi điện báo thông tin nếu đường dây địa 
phương quá bận.

• Đóng gói bộ dụng cụ khẩn cấp (xem thông tin dưới đây).

• Trao đổi với hàng xóm về phòng chống lũ lụt, kinh 
nghiệm trước đây và bất kỳ sự trợ giúp đặc biệt nào mà 
bạn hoặc họ có thể cần đến.

4 Bảo vệ tài sản và vật nuôi khỏi nguy hiểm do lũ lụt.

• Tìm hiểu về cách thức và thời điểm bạn nên di chuyển 
xe cộ, thiết bị, gia súc hoặc vật nuôi lên vị trí cao hơn.

• Cất giữ các vật có giá trị và hóa chất gia dụng ở vị trí cao 
hơn mực nước lũ.

• Neo giữ và cố định các bình khí propan và các thùng nhiên 
liệu khác.

• Lắp đặt van kiểm tra khi xây dựng cửa nắp hệ thống thoát 
nước để tránh nước lũ đọng lại trong cống thoát nước.

• Đảm bảo cống thoát nước trên phố, lưới chắn rác và cửa lật 
không có lá cây và rác thải. Những hành động này bảo vệ 
tài sản của bạn cũng như giữ cho sông và nguồn chảy 
được sạch.

• Đài chạy pin hoặc quay tay và pin 
dự phòng

• Bộ dụng cụ cấp cứu và một chiếc còi

• Đèn pin với pin dự phòng

• Bản sao giấy tờ quan trọng đặt trong 
túi nhựa (bằng lái xe, thông tin bảo 
hiểm và ngân hàng, và các thông tin 
liên lạc quan trọng)

• Nước và thức ăn không dễ hư hỏng 
đủ dùng trong một vài ngày cho gia 
đình và vật nuôi của bạn

• Quần áo ấm, giày/bốt chắc chắn 
và chăn

• Đồ dùng vệ sinh cá nhân

• Thuốc theo đơn bác sĩ

• Vật dụng giúp trẻ thoải mái 
(chăn, sách, đồ chơi)

• Sạc điện thoại di động

Hãy truy cập kingcounty.gov/�ood để đăng ký nhận nhiều loại cảnh báo về các 
hệ thống sông ngòi khác nhau ở Quận King.

ĐĂNG KÝ NHẬN 
CẢNH BÁO

BẠN CẦN HỖ 
TRỢ?

Hãy gọi 206-477-4727 nếu bạn cần hỗ trợ tìm tài sản, cần kiểm tra xem tài sản của bạn 
có trong vùng lũ không, hoặc muốn biết thêm thông tin về chứng nhận nâng cao nhà.

KHI XẢY RA LŨ LỤT...
Hãy chuẩn bị sẵn sàng! Tìm hiểu thêm thông tin về lũ lụt tại kingcounty.gov/�oodservices

Đội Xung kích Quận King (King County's Strike Team): huy động 
nhanh để bảo vệ người, tài sản và môi trường
Đội Xung kích Quận King (King County's Strike Team) được thành lập năm 2017 để nhanh chóng sửa chữa các 
cơ sở chống lũ bị hư hại trong thời gian xảy ra lũ mà không làm ảnh hưởng tới các ưu tiên khác của Đặc khu 
Phòng chống lũ Quận King 

Đội Xung kích (Strike Team) đã hoàn thành mười hai dự án sửa chữa chính với chi phí xấp xỉ 2,5 triệu trong hai 
năm qua. Trong năm ngoái, Đội Xung kích (Strike Team) đã thiết kế, cấp phép và xây dựng năm công trình sửa 
chữa theo kế hoạch cho các cơ sở chống lũ. Dự án khẩn cấp lần thứ sáu đã được xác định đầu năm nay. Đội 
Xung kích (Strike Team) đã làm việc tích cực để thiết kế dự án và xin cấp phép từ Quân đoàn Công binh Hoa 
Kỳ (U.S. Army Corps of Engineers) cho việc xây dựng khẩn cấp hoàn thành tháng 9/2018.  

Bảo vệ và quản lý vùng lũ một cách toàn diện
Thông qua tài trợ và giám sát các dự án cũng như chương trình chống lũ, Đặc khu Phòng chống lũ Quận King 
(King County Flood Control District) sẽ bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng, các trung tâm kinh tế khu vực, 
tài sản công và tư cùng các hành lang.

Để biết thêm thông tin về công việc của Đặc khu Phòng chống lũ (Flood Control District), vui lòng truy cập 
kingcountyfloodcontrol.org.

Sửa chữa Khẩn cấp Stossel, do Đội Xung kích Quận King (King County Strike Team) hoàn thành, tháng 9/2018

SẴN SÀNG TRƯỚC LŨ
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HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI LŨ TẠI QUẬN KING

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle, WA 98104

Gọi 206-477-4812 để có định dạng thay thế (Chuyển tiếp điện thoại văn bản: 711)

Xin chào!

ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LŨ LỤT 
TẠI QUẬN KING MIỄN PHÍ
Nhận thông tin lũ lụt thời gian thực trên thiết bị di động 
của bạn bằng cách tải ứng dụng Cảnh báo Lũ lụt Quận 
King (King County Flood Warning) miễn phí cho biết dòng 
chảy hiện tại của sông ngòi, dữ liệu mực nước sông, dự 
báo, và các giai đoạn lũ lụt theo thời gian thực. Biểu đồ 
giúp dễ dàng theo dõi dữ liệu thống kê sông ngòi và dự 
báo trong vài ngày. 
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QUA ĐIỆN THOẠI, 
TIN NHẮN VĂN BẢN 
HOẶC EMAIL
Đăng ký để nhận thông báo lũ lụt 
tự động miễn phí. Bạn có thể thay 
đổi kiểu cảnh báo theo mực nước 
sông và từng giai đoạn lũ lụt.

CẢNH BÁO!

LŨ TẠI
QUẬN KING

kingcounty.gov/flood hoặc gọi 206-477-4899

THEO DÕI 
CHÚNG TÔI!
@KCFloodDistrict và @KCDNRP 
trên Twitter và Phòng Tài nguyên 
Đất và Nước Quận King (King 
County Water and Land 
Resources Division) (@KCWLRD) 
trên Facebook

BẢN ĐỒ CÁC CON SÔNG 
Ở QUẬN KING

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

Nếu bạn nhận được 
sách thông tin này qua thư, 

nghĩa là nhà ở hoặc tài sản của 
bạn nằm trong hoặc gần vùng lũ.

An toàn và sẵn sàng 
chống lũ
Thông điệp từ Quận King
Đặc khu Phòng chống lũ (Flood Control 
District)
Không ai thoát khỏi bi kịch liên quan tới 
thiên tai. Dù chúng ta có nhìn thấy từ xa, 
hỗ trợ cộng đồng lân cận hay thu hết can 
đảm để ứng phó. 

Tuy nhiên chuẩn bị là một trong những điều dễ nhất và tốt nhất bạn 
có thể làm để bảo vệ bản thân, gia đình và tài sản của mình. Đặc khu 
Phòng chống lũ Quận King (King County Flood Control District) (Đặc 
khu) giúp cung cấp nhiều nguồn lực để làm điều đó.
Bạn có biết lũ lụt là thảm họa thiên nhiên thường xuyên nhất ở Quận 
King và Hoa Kỳ không? Nó có thể xảy đến gần như bất kỳ lúc nào và 
thậm chí chỉ vài inch nước cũng có thể gây thiệt hại và tổn thất tiền 
của. Ảnh hưởng của lũ lụt có thể phân loại từ trung bình tới nghiêm 
trọng, nguy hiểm và hủy diệt. Thương tích nặng nề và thậm chí chết 
người có thể xảy ra, các tuyến giao thông và dịch vụ tiện ích có thể bị 
gián đoạn, và việc hư hỏng nhà cửa, nơi kinh doanh có thể gây tổn 
thất hàng chục nghìn đô la.
Đặc khu đã làm việc để giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, tài trợ các dự án an 
toàn công cộng và hỗ trợ cho Trung tâm Cảnh báo Lũ lụt Quận King 
(King County Flood Warning Center). Chúng tôi cung cấp thông tin 
và nguồn lực như cuốn sổ này để giúp mọi người chuẩn bị và ứng 
phó với lũ lụt. Vui lòng dành vài phút để xem thông tin quan trọng 
và ghi nhớ các mẹo chính này:
• Hiểu rõ nguy cơ xảy ra lũ lụt. Tìm hiểu nguy cơ tại nơi bạn sinh 

sống, làm việc hoặc thường xuyên đi lại bằng cách truy cập vào 
kingcounty.gov/floodmaps và kéo tới “iMap floodplain boundaries” 
hoặc gọi 206-477-4727.

• Hãy cảnh giác! Nhận cảnh báo về lũ và các thông tin lũ tại thời gian 
thực sớm bằng cách đăng ký Cảnh báo Lũ lụt Quận King (King 
County Flood Alerts) và tải ứng dụng Cảnh báo Lũ lụt Quận King 
(King County Flood Warning App) tại kingcounty.gov/flood.

• Cân nhắc đầu tư bảo hiểm lũ lụt. Bảo hiểm cho chủ sở hữu và 
người thuê nhà tiêu chuẩn không bao gồm đền bù thiệt hại do lũ 
lụt và có thể phải chờ 30 ngày để các chính sách bảo hiểm lũ lụt có 
hiệu lực. Đừng trì hoãn, hãy truy cập floodsmart.gov để biết thêm 
thông tin và tìm đại lý bảo hiểm.

• Hãy vòng quay lại. Đừng để bị chết đuối. Đừng bao giờ đi bộ hoặc 
lái xe qua vùng nước lũ. Một feet nước có thể cuốn trôi xe cộ trên 
đường và sáu inch có thể làm một người ngã nhào. Hơn nửa ca chết 
đuối có liên quan tới lũ lụt đã xảy ra do lái xe qua vùng nước lũ, và 
tỷ lệ chết do lũ lụt cao tiếp theo tới từ những người cố đi bộ qua 
vùng nước lũ. 

Mưa và tuyết là đặc trưng của vùng Tây Bắc Thái Bình Dương xinh 
đẹp, hãy tận hưởng! Nhưng cũng hãy giữ cho những người thân của 
bạn được an toàn và tài sản cũng như vật có giá trị được bảo vệ trước 
nguy cơ gặp lũ. Sẵn sàng trước lũ!

 

Reagan Dunn, Giám đốc
Đặc khu Phòng chống lũ Quận King (King County Flood Control District)
kingcountyfloodcontrol.org  |  Twitter: @KCCReaganDunn

Giám đốc Reagan Dunn

Lorem ipsum



SÔNG
cfs=feet vuông/giây

GIAI ĐOẠN 1 - KHÔNG 
CÓ LŨ. Thường không xảy ra lũ lụt. 
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GIAI ĐOẠN 2 - LŨ NHẸ. Trung tâm Cảnh báo Lũ lụt Quận 
King (King County Flood Warning Center) trực 24 giờ/ngày để hỗ trợ.

GIAI ĐOẠN 3 - LŨ TRUNG BÌNH. Nhân viên Tuần tra Lũ lụt 
Quận King (King County Flood Patrol) được cử đi giám sát các cơ sở chống lũ chẳng 
hạn như đê điều.

GIAI ĐOẠN 4 - LŨ NGHIÊM TRỌNG. Nhân viên tuần tra lũ lụt tiếp tục 
theo dõi tình trạng và Trung tâm Cảnh báo Lũ lụt (Flood Warning Center) tiếp tục làm việc.

206-296-8200    800-945-9263

QUẬN KING TRUNG TÂM 
CẢNH BÁO LŨ (FLOOD 
WARNING CENTER)

Cách chuẩn bị ứng phó lũ lụt 
kingcounty.gov/�oodservices

Cảnh báo Khẩn cấp Quận King 
(King County Emergency Alert)
kingcounty.gov/alert

Quận King
Blog Tin tức Khẩn cấp Quận King 
(Emergency News Blog)
kcemergency.com  

Cảnh báo Lũ lụt Quận King (King 
County Flood Alerts)
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

Trung tâm Cảnh báo Lũ lụt
Quận King (King County Flood 
Warning Center)
206-296-8200 hoặc
800-945-9263

Chương trình Sửa chữa Nhà cửa
Quận King (King County Housing 
Repair Program)
Tài trợ các công trình sửa chữa nhà 
ở lớn và cần thiết cho chủ nhà đủ 
điều kiện với thu nhập thấp.
206-263-9095 
kingcounty.gov/housingrepair

THÔNG TIN LŨ LỤT KHẨN CẤP
Quận King Đường (King County Road)
Đường dây hỗ trợ bộ 24/7 
206-477-8100 hoặc 800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

Cảnh báo Đường bộ
Quận King (King County Road Alerts)
kingcounty.gov/roadalert

Gián đoạn Tàu điện ngầm (Metro 
Transit Disruptions)
kingcounty.gov/metro

Chương trình Bảo hiểm
Lũ lụt Quốc gia (National Flood 
Insurance Program)
888-379-9531
�oodsmart.gov

Y tế Công cộng
Các Vấn đề Nguồn nước và Bể 
tự hoại của
Quận Seattle & Quận King (Public 
Health Seattle & King County 
Septic Tank and Well Problems)
206-477-8050

Tổ chức Take Winter By Storm
takewinterbystorm.org

Thông tin trong bản đồ này đã được biên soạn bởi đội ngũ nhân viên Quận King từ nhiều nguồn khác nhau và có 
thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Quận King không bảo đảm hoặc cam kết, rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính 
chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc quyền sử dụng các thông tin đó. Tài liệu này không được xây dựng để sử dụng như 
một tài liệu khảo sát. Quận King không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại chung, thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, 
ngẫu nhiên, hoặc hậu quả bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổn thất về doanh thu hoặc lợi nhuận do sử dụng 
hoặc sử dụng sai các thông tin trên bản đồ này. Nghiêm cấm hành động bán bản đồ hoặc thông tin trên bản đồ 
này, trừ khi được cho phép bằng văn bản của Quận King. 

TOLT RIVER
Dòng chảy gần Carnation

8.500 cfs
Có thể xảy ra tràn đê ở khu vực gần City of Carnation.. Nước theo dòng chảy ngấm vào đê trên bờ phía nam 
giữa cầu Snoqualmie Valley Trail và cầu Highway 203 có thể tràn qua NE 32nd Street. Có thể thay đổi kênh chảy 
dẫn giữa phạm vi thượng nguồn Tolt River Road NE/361st Avenue NE và ranh giới phía đông City of Carnation.       

3.500 cfs
Đê điều ở bờ phía nam giữa cầu Snoqualmie Valley Trail và cầu Highway 203 
có thể bị ngấm nước.

5.000 cfs
Nước tràn trên đường Tolt River Road NE ở vùng lân cận San Souci. Nước ngấm qua đê tăng lên 
và có thể xảy ra ngập lụt trong đê tại khu vực đê bờ phía nam giữa cầu Snoqualmie Valley Trail 
và cầu Highway 203.

2.500 cfs
Nhân viên Quận King trong tình 
trạng cảnh giác.

T 13.800 cfs
1/2009

17.400 cfs
12/1959
Trước khi xây dựng
Tolt River Dam.

SOUTH FORK
SKYKOMISH RIVER
Dòng chảy qua Skykomish

10.000 cfs
Có thể xảy ra sạt lở đất bờ sông và các vấn đề lũ quét.

18.000 cfs
Có thể xảy ra sạt lở đất bờ sông và lũ quét. Lũ lụt có thể xảy ra tại khu vực đất thấp gần Baring 
và đầu phía Tây của Timberlane Village.

27.000 cfs
Lũ lụt trên diện rộng, có thể bao gồm những khu vực thường được đê điều bảo vệ.SK

6.000 cfs
Nhân viên Quận King trong tình 
trạng cảnh giác.

CEDAR RIVER
Dòng chảy gần Landsburg

GREEN RIVER
Dòng chảy đo được hoặc 
dự kiến gần Auburn

SNOQUALMIE RIVER

ISSAQUAH CREEK
Độ cao (giai đoạn) mực nước 
sông gần Hobart
Dữ liệu: City of Issaquah

WHITE RIVER
Dòng chảy đo được hoặc 
dự kiến từ Mud Mountain 
Dam 

5.000 cfs
Thêm nhiều đường phố bị ngập nước và không thể lưu thông, bao gồm Cedar Grove Road SE, Maxwell Road SE và 
SR 169 gần nút giao Cedar Grove Road SE. Các đường cụt có thể bị ngập nước và không thể lưu thông bao gồm Jan 
Road SE (SE 197th St), SE 193rd St và 216th Ave SE, SE 203rd St, SE 206th St. và SE 207th St. Nước chảy siết và sâu có 
thể tạo ra tình trạng nguy hiểm trên khắp vùng lũ.

38.000 cfs
Một số khu vực cư dân có thể bị nguy hiểm do vận tốc dòng chảy cao và ngập nhà ở. Đường có thể bị ngập 
nước bao gồm Woodinville-Duvall Road, Carnation-Duvall Road và Moon Valley Road.   

12.000 cfs
Đê ngăn lũ quan trọng có thể suy yếu do bão hòa dòng chảy. Thay đổi đột ngột tình trạng lũ lụt có thể xảy ra, 
đặc biệt tại các khu vực có đê bảo vệ. Những thay đổi này có thể bao gồm nước dâng cao nhanh chóng, ngập 
lụt trên diện rộng, đường phố không thể lưu thông và gián đoạn dịch vụ tiện ích.

9.000 cfs
Dòng chảy siết nguy hiểm và dòng lũ quét có thể xảy ra trên khắp các hệ thống sông. Ngập lụt tràn bờ có thể 
xảy ra tại các thành phố Paci�c và Auburn. Một số phần của các hàng rào chống lũ tạm thời có thể bị tràn. Có 
thể xảy ra thiệt hại tại trại cá giống gần City of Enumclaw. Nước lũ có thể ngập ở thượng nguồn SR 410 ở Mud 
Mountain Dam gần Greenwater.

7,5 ft
Ngập cục bộ ở vùng lũ. Một vài phố bị không thể lưu thông do đường ngập 
nước. Những khu vực thường xuyên ngập có thể sắp bị.

8,5 ft
Ngập đáng kể tại Issaquah Creek, Tibbetts Creek và Nhánh phía Đông của Issaquah Creek. 
Có thể ngập lụt ở nhiều khu vực cạnh các dòng sông suối.

9 ft
Ngập lụt khắp thung lũng Issaquah và Tibbetts Creek.

12.000 cfs
Các đường có thể bị ngập bao gồm Neal Road SE, Reinig Road, West 
Snoqualmie River Road NE (Đường đi bộ), Snoqualmie Meadowbrook Road và 
Mill Pond Road.

20.000 cfs
Xuất hiện hiện tượng ngập lụt với độ sâu khác nhau ở toàn bộ Snoqualmie Valley. Đường có 
thể bị ngập nước bao gồm Fall City-Carnation Road, Tolt Hill Road và Novelty Flats Road.

2.800 cfs
Jones Road gần 156th Place SE có thể ngập nước và không thể lưu thông. 

4.200 cfs
Lower Dorre Don Way và Byers Road SE có thể bị ngập nước và không thể lưu thông. Những 
con đường này là đường ra vào của một số khu dân cư, và cư dân nơi này có thể bị kẹt và cần 
được sơ tán.

7.000 cfs
Ngập lụt vùng trũng ở thung lũng thượng nguồn City of Auburn. 

9.000 cfs
Xuất hiện hiện tượng ngập lụt với độ sâu khác nhau ở toàn bộ thung lũng thượng nguồn 
Auburn và vùng hạ lưu Mill Creek. Đường Southeast Green Valley Road và West Valley Road 
có thể bị ngập nước.

5.000 cfs
Ngập lụt tràn bờ có thể xuất hiện ở thượng nguồn A-Street Bridge (Cầu 
A-Street) trong City of Auburn. Ngập lụt tràn bờ có thể xuất hiện ở City of 
Paci�c gần Government Canal. Nước dâng cao có thể xuất hiện dọc hàng rào 
chống lũ tạm thời tại City of Paci�c.  

7.000 cfs
Mực nước sông dâng cao dọc theo hàng rào chống lũ tạm thời ở City of Paci�c. Nước chảy tràn 
xuất hiện tại Government Canal và Butte Avenue và thượng nguồn A-Street Bridge ở các thành 
phố Paci�c và Auburn. Cư dân khu vực Red Creek có thể gặp nguy hiểm do vận tốc dòng chảy 
cao, dòng lũ quét và ngập nhà ở. 

6.000 cfs
Nhân viên Quận King trong tình 
trạng cảnh giác.

6,5 ft
Nhân viên Quận King trong tình 
trạng cảnh giác.

1.800 cfs
Nhân viên Quận King trong tình 
trạng cảnh giác.

5.000 cfs
Nhân viên Quận King trong tình 
trạng cảnh giác.

4.000 cfs
Nhân viên Quận King trong tình 
trạng cảnh giác.
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9.9 ft
11/1990

54.110 cfs
1/2009

12.200 cfs
11/2006

7.870 cfs
1/2009

28.100 cfs
11/1959
Trước khi xây dựng
Howard Hanson
Dam.

ĐỈNH 
GẦN ĐÂY

LŨ ĐỈNH 
ĐIỂM

Tổng
dòng 
chảy tại:

Nhánh phía Bắc
Nhánh giữa 
Nhánh phía Nam

Cung cấp dịch vụ phiên dịch; TTY (Điện thoại văn bản) 711.

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

28.000 cfs
12/1933
Được báo cáo tại 
White
River gần Buckley
trước khi xây dựng 
Mud Mountain Dam.

11.700 cfs
1/2009
Dựa trên dữ liệu 
của Quân đoàn 
Công binh Hoa Kỳ 
(U.S. Army Corps of 
Engineers) từ Mud 
Mountain Dam.

14.200 cfs
Trước khi xây dựng 
Masonry Dam.

HỆ THỐNG SÔNG CỦA QUẬN KING

Không có dữ liệu dòng chảy ở vị trí này từ 
tháng 10 năm 2016 trở về trước

TOLT RIVER DAM

HOWARD HANSON DAM

MUD MOUNTAIN DAM

MASONRY DAMC
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Bao cát có thể là công cụ chống lũ lụt hiệu 
quả. Để biết thêm thông tin về địa điểm, giờ 
làm việc và xem video về cách đắp và xếp 
bao cát, hãy truy cập 
kingcounty.gov/floodservices.

Chương trình Bao cát 
(Sandbag Program)

ĐẬP

VÙNG LŨ 100 NĂM
XẢY RA MỘT LẦN

ĐỊA ĐIỂM
PHÂN PHÁT

BAO CÁT

* Để biết danh sách đầy đủ về các dụng cụ đo 
cảnh báo lũ lụt trên các sống của Quận King, 

hãy truy cập kingcounty.gov/flood

DỤNG CỤ ĐO TRÊN SÔNG
Dùng để xác định

các giai đoạn lũ*
(xem thông tin dưới đây)

CHÚ THÍCH

Vùng lũ 100 năm xảy ra một lần là những khu vực dự kiến sẽ bị ngập 
khi có lũ với khả năng xảy ra một phần trăm trong một năm bất kì.
Để tìm xem liệu tài sản của bạn có nằm trong vùng lũ không, vui lòng 
truy cập kingcounty.gov/floodmaps hoặc gọi 206-477-4732.

VÙNG LŨ 100 NĂM XẢY RA MỘT LẦN

SK


