КОЛИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ПОВІНЬ...

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

Будьте готові! Дізнайтеся більше про повені на сайті kingcounty.gov/floodservices

підвищеної місцевості.

• Зберіть аварійний комплект (див. нижче).

Повідомлення від Окружної організації з
контролю за повенями в окрузі King (King County
Flood Control District)

досвід та будь-яку допомогу, якої кожен з вас може потребувати.

Зареєструйтеся на сайті kingcounty.gov/flood, щоб отримувати сповіщення про стан
річкової системи в окрузі King County.

3 Зателефонуйте до Центру попереджень про повені в окрузі
King (King County Flood Warning Center) за номером
206-296-8200 або 800-945-9263, щоб отримати інформацію про
погодні умови й прогнози подальшого розвитку подій.

• Перекрийте головний клапан газопостачання.

електроживлення. Торкайтесь електричного обладнання, лише
якщо воно розташоване в сухій зоні, а ви стоїте на сухій дерев’яній
поверхні, маєте взуття з гумовою підошвою й гумові рукавиці.

• Записуйте статистичну інформацію про повінь, зокрема час,

5 Якщо безпечно покинути дім чи будівлю не вдається через

показники вимірювальних інструментів, рівень підйому води. Це
дасть змогу надалі краще розуміти, чого очікувати від повеней у
вашій місцевості. Додавайте окремі спостереження, що стосуються
вашого дому або підприємства.

швидке піднімання рівня води, зателефонуйте 911, щоб
отримати допомогу. Після цього підніміться на верхній поверх
або на дах. Візьміть із собою теплий водостійкий одяг, ліхтарик,
мобільний телефон і переносний радіоприймач.
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Хоча робота Окружної організації є ключовою для забезпечення готовності до
повеней та захищеності від них, ми всі повинні відіграти свою роль у підготовці до
повеней. Разом ми можемо рятувати життя, підтримувати нашу економіку та
піклуватися про планету.

Дотримуйтеся правил безпечного очищення предметів
домашнього вжитку, їжі, води й майна.
Документуйте свої збитки. Фотографуйте пошкодження й ведіть
облік витрат на ремонт. Зверніться до свого страхового агента з
вимогою про відшкодування збитків, завданих унаслідок повені.
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• Усвідомлюйте небезпеку повені. Перейдіть на сторінку
kingcounty.gov/FEMAmap і прокрутіть до пункту «Інтерактивна карта округу
King» (King County iMap) або зателефонуйте за номером 206-477-4812.
• Придбайте страхування на випадок повені. Перейдіть на сайт
floodsmart.gov, щоб оцінити потенційну шкоду від повеней для вашого майна,
розрахуйте розмір внесків і знайдіть відповідного страхового агента.

Позначте точку, до якої піднялася вода у вашому домі або
пошкодженій споруді.

• Залишайтеся в курсі. • Зареєструйтеся в системі сповіщення про повені й
завантажте програму King County Flood Warning App за посиланням
kingcounty.gov/flood.

Викачуйте воду з підвалу поступово (приблизно третину води
за день), щоб уникнути пошкоджень конструкції.
Не викидайте пісок із мішків у ріки й струмки — це погіршує
якість води. Збережіть його на майбутнє.

• Розверніться. Врятуйтеся від утоплення. Не намагайтеся перейти,
переплисти або проїхати затоплені райони.

Стежте за місцевими ЗМІ, щоб отримувати інформацію про
допомогу населенню в надзвичайній ситуації та процедури
реєстрації.

• Поділіться цією інформацією з близькими.
Повідомте ваших друзів і родичів.

Ми вдячні за все, що ви робите для підготовки до майбутнього сезону повеней.
Спільними зусиллями ми можемо гарантувати безпеку наших громад.

Для будь-яких будівельних робіт у зоні затоплення потрібен дозвіл.
Зведення нової будівлі чи добудови, проведення
будівельно-ремонтних, екскаваційних і земляних робіт, засипання чи
внесення будь-яких інших змін до вашого майна можливе лише за
умови отримання дозволу та дотримання норм, визначених
положеннями про протиповеневі заходи, що діють у ваші місцевості.
Якщо вартість ремонтних робіт і робіт із благоустрою будівель,
розташованих у зоні затоплення, перевищує 50 % вартості цих
будівель, необхідно підняти відповідні об’єкти або забезпечити їх
протиповеневий захист.
Відповідальність під час будівельних робіт є запорукою безпеки
людей і будівель під час повеней. Положення про протиповеневі
заходи дають змогу зменшити небезпеку в схильних до затоплення
районах для всіх, хто в них проживає і працює, шляхом зниження
впливу кожної забудови на сусідні об’єкти.
Перш ніж розпочинати реалізацію проекту, зверніться до дозвільного
органу у вашому регіоні або зателефонуйте до відділу з надання
дозволів (Permitting Division) Управління місцевого обслуговування
(Department of Local Services) за номером 206-296-6600 або
відвідайте сайт kingcounty.gov/permits.

Рекомендовані аварійні комплекти Докладні відомості див. на Ready.gov/kit
• Радіоприймач на батарейках або із заводною
ручкою, додаткові батарейки
• Аптечка для надання першої медичної допомоги та
свисток

Dave Upthegrove
Голова Окружної організації з контролю за повенями в окрузі King

• Ліхтарик, додаткові батарейки

kingcountyfloodcontrol.org | @CMUpthegrove

• Копії важливих документів у поліетиленовому
пакеті (водійські права, страховий поліс, банківська
й контактна інформація)
• Запас води й продуктів тривалого зберігання для
членів вашої сім’ї та домашніх тварин на кілька днів
• Теплий одяг, міцні черевики або чоботи, ковдри
• Засоби особистої гігієни
• Ліки за рецептами
• Побутові предмети для дітей (ковдра, книги,
іграшки)

ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ

Відповідальне будівництво

Повінь у долині Snoqualmie Valley, грудень 2015 року

Що можете зробити ви:

Телефонуйте за номером 206-477-4812, якщо вам потрібна допомога з пошуком майна,
коли необхідно підтвердити, що ваше майно перебуває в зоні затоплення, або якщо хочете
отримати додаткову інформацію про сертифікати щодо висоти.

Залучіть кваліфікованого спеціаліста для перевірки безпечності
електричних панелей системи опалення, розеток і побутових
приладів перед їх використанням. Зателефонуйте до оператора
газопостачання, щоб відновити постачання газу.

У 2021 році ми на власні очі переконалися,
наскількируйнівними для місцевих громад можуть
бути наслідки повеней. Як у США, так і за кордоном
катастрофічні повені зруйнували будинки,
підприємства та школи, спричинили повсюдне
відключення електроенергії, змусили тисячі людей
залишити свої будинки та, на жаль, призвели до
загибелі людей. Це суворе нагадування про те, що
ризик повеней є реальним, а тому ми повинні бути
готовими до них.

Оскільки метою роботи Окружної організації з контролю за повенями в окрузі King є
захист людей та майна від повеней, вона дедалі ширше використовує у своїх
проектах комплексний підхід до управління заплавними територіями. Такий
комплексний підхід означає, що Окружна організація не лише дбає про громадську
безпеку та інфраструктуру, але й прагне захистити наше довкілля та покращити
життєздатність наших громад.

• Вимкніть усі побутові прилади в будівлі через головний перемикач

Якщо органи влади рекомендують евакуюватися, без зволікань
зробіть усе необхідне. Дотримуйтеся рекомендованих маршрутів
евакуації, оскільки скорочені шляхи можуть бути заблоковані.

2

Chair Dave Upthegrove

6 Коли насувається повінь, але тільки якщо достатньо часу.

4 Будьте готові до офіційного повідомлення про евакуацію.

КАРТА РІЧОК ОКРУГУ KING

Готуймося до повені разом

• Поговоріть зі своїми сусідами про підготовку до повені, попередній

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ, ЩОБ
ОТРИМУВАТИ
СПОВІЩЕННЯ

Якщо ви отримали цю
брошуру поштою, ваш дім або
інше майно перебуває в зоні
затоплення або поблизу неї.

КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПОВЕНІ В ОКРУЗІ KING

Викидайте сміття й відходи тваринного походження в смітники.
Дбайте про чистоту тротуарів, стічних канав, під’їзних доріг та інших
вимощених поверхонь. Незасмічені водостоки потребують меншого
обсягу технічного обслуговування, водночас річки й струмки
залишаються достатньо чистими для споживання з них питної води
й відпочинку людей, а також проживання в них дикої флори й фауни.

зателефонувати йому й повідомити інформацію, якщо місцеві
телефонні лінії зайняті.

Вітаємо!

ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ПОВЕНІ

• У жодному разі не викидайте побутові відходи у водостоки.

• Виберіть друга чи родича, який проживає в іншому регіоні, щоб

ПОТРІБНА
ДОПОМОГА?

пошкоджень конструкції, витоків газу, коротких замикань,
оголених дротів.

запобігти потраплянню паводкових вод у каналізаційні стоки.

(на вкладеній карті позначені пункти, де їх можна отримати
безкоштовно).

Дізнайтеся більше на сайті floodsmart.gov або зателефонуйте за
номером 800-427-4661.

1 Перш ніж повернутися додому, перевірте наявність

• Установіть запірні клапани в каналізаційних трубах будівлі, щоб

• Використовуйте мішки з піском, щоб захистити свій дім чи майно

страхування для домовласників не покриває збитки, що
виникають унаслідок повені, а для нових страхових полісів на
випадок повені може діяти 30-денний період очікування.

ПІСЛЯ
ПОВЕНІ

• Надійно закріпіть пропанові баки й інші місткості з пальним.

• Вивчіть кілька маршрутів від свого дому чи підприємства до

2 Придбайте страхування на випадок повені. Стандартне

районі, якнайшвидше залиште його. Поверніться в
безпечне місце пішки.

тварин на підвищення. Зберігайте цінності й побутову хімію вище
рівня підняття води під час повені.

рідних, ферми чи підприємства, а також виберіть місце, у якому
члени родини зможуть зібратися, якщо їм доведеться розділитися.

ваш дім або інше майно перебуває в зоні затоплення або поблизу
неї. Дізнайтеся більше на сайті kingcounty.gov/floodmaps або
зателефонуйте за номером 206-477-4812.

1 Не намагайтеся перетнути, перейти вбрід або проїхати
затоплені райони. Розверніться. Врятуйтеся від утоплення.
2 Якщо ваш транспортний засіб застряг у затопленому

• Перемістіть транспортні засоби, обладнання, худобу й домашніх

• Оновіть плани дій на випадок надзвичайних обставин для своїх

1 Усвідомлюйте небезпеку повені. Якщо ви отримали цього листа,

ПІД ЧАС
ПОВЕНІ

4 Захистіть майно й домашніх тварин від повені.

3 Захистіть себе й своїх рідних.

2021-2022

ДО
ПОВЕНІ

kingcountyfloodcontrol.org

БЕЗКОШТОВНА ПРОГРАМА KING COUNTY FLOOD
WARNING APP

За межами річкових басейнів: цілісний підхід до управління заплавними
територіями
В окрузі King розташовано кілька річкових вододілів, що несуть водні потоки від гір Cascade Mountains до
системи заток Puget Sound. Ці річки протікають через лісисті території, сільськогосподарські землі та
високоурбанізовані райони. Погода Північно-Західного Тихоокеанського регіону з її характерною вологістю в
поєднанні з глобальними тенденціями зміни погодних умов та випадіння рясних опадів призводять до того, що
повені являють собою значну загрозу.
Відомо, що річки в окрузі King розливаються у всіх місяцях, окрім серпня. З 1990 року розливи -річок
спричинили 13 повеней в окрузі King, які президентом США були визнані стихійним лихом. Остання повінь,
визнана стихійним лихом, сталась у 2020 році.
Щоб зменшити ризик для людей і майна внаслідок розливів річок, Окружна організація з контролю за повенями
в окрузі King фінансує регіональні програми та проекти. Останнім часом підхід до -управління повенями не
обмежується басейнами річок, а охоплює всі заплавні території.
Хоча головним пріоритетом є зниження ризику повеней, ширше вирішення проблем заплавних територій дає
змогу досягти додаткових цілей, як-от соціальна справедливість, рівність і захист довкілля. Цей комплексний
підхід сприяє захисту середовища проживання та відновлення популяції лосося; стійкості біоценозів і
екосистем; підтримує продуктивне та життєздатне сільське господарство; сталий розвиток; забезпечує робочі
місця та засоби до існування; природоохоронну діяльність; відпочинок; можливості для спілкування людини з
природою; доступ кожного до чистої води.
Хоча наші ріки й рясні опади створюють ризик повені для нашого регіону, ми можемо підготуватися, керувати
ризиком і використовувати розумне планування заради добробуту наших громад і довкілля.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ В
СОЦМЕРЕЖАХ!

ТЕЛЕФОНУЙТЕ, НАДСИЛАЙТЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ АБО
ЕЛЕКТРОННІ ЛИСТИ

СПОВІЩЕННЯ
ПРО ПОВЕНІ В
ОКРУЗІ KING!

Наша безкоштовна програма дає змогу отримувати інформацію
про повені в режимі реального часу! Спостерігайте за поточним
станом річок, дізнавайтеся про рівень води, прогнози й фази
повені в режимі реального часу.

@KCFloodDistrict and
@KCDNRP

Зареєструйтеся на сайті kingcounty.gov/flood.

@KingCountyDNRP

Зареєструйтеся, щоб безкоштовно
отримувати автоматичні сповіщення
про повені. Сповіщення можна
налаштувати індивідуально для
певних річок чи фаз повені.

@KingCountyDNRP

Kingcounty.gov/flood або тел. 206-477-4899

• Мобільний телефон із зарядними пристроями й
запасними акумуляторами
Надруковано на переробленому папері. Підлягає вторинній переробці.
Загальні відомості

Доступні альтернативні формати. 206-477-4812 (номер текстового телефону TTY: 711)
Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud. 206-477-4812; TTY: 711
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ЦЕНТР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ПОВЕНІ В ОКРУЗІ KING
206-296-8200 або 800-945-9263

Доступні послуги перекладача; TTY 711.

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

ЕКСТРЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВЕНІ
Підготовка до повені
kingcounty.gov/floodservices
Сповіщення про надзвичайні ситуації
в окрузі King
kingcounty.gov/alert
Блог новин про
надзвичайні
ситуації в окрузі King
kcemergency.com
Сповіщення про повені в окрузі King
206-477-4899
kingcounty.gov/flood
Центр попередження про повені
в окрузі King
206-296-8200 или
800-945-9263
Програма ремонту житла в окрузі
King (King County Housing Repair
Program)
Фінансування необхідного капітального
ремонту для малозабезпечених
домовласників, які відповідають
критеріям відбору:
kingcounty.gov/housingrepair

Цілодобова гаряча лінія про
ситуацію на дорогах в окрузі King
206-477-8100 або 800-KC-Rds
Сповіщення про ситуацію на
дорогах в окрузі King
kingcounty.gov/Rdalert
Збої в роботі метро
kingcounty.gov/metro
Національна програма
страхування на випадок повені
(National Flood Insurance Program)
800-427-4661
floodsmart.gov
Служба контролю септиків і
колодязів Управління охорони
здоров’я міста Seattle і округу King
(Public Health Seattle & King County
Septic Tank and Well Problems)
206-477-8050

G

ДАМБА HOWARD HANSON DAM
ЗОНА ЗАТОПЛЕННЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ 1 %. ЗА
ДАНИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЇ АГЕНЦІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТ УАЦІЙ
(FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT ADMINISTRATION, FEMA)

Мішки з піском — це простий та ефективний
засіб боротьби з повінню. Шукайте докладні
відомості про те, де їх можна взяти і як
використовувати, за посиланням:

Зона затоплення із забезпеченістю 1 % — це район, у якому затоплення під
час повені очікується з імовірністю 1 % у кожному конкретному році. Щоб
дізнатися, чи ваш об’єкт нерухомості розташований у зоні затоплення,
відвідайте сайт kingcounty.gov/FEMAmap або зателефонуйте за номером
206-477-4812.

kingcounty.gov/sandbags

W

Інформація, що міститься на цій карті, зібрана округом King із різноманітних джерел і може змінюватися без попередження.
Адміністрація округу King та Окружна організація з контролю за повенями в окрузі King не надають жодних прямих чи
непрямих гарантій щодо точності, повноти, своєчасності зазначеної інформації чи прав на її використання. Цей документ не
призначений для проведення опитувань. Адміністрація округу King та Окружна організація не несуть відповідальності за
будь-які загальні, особливі, непрямі, додаткові чи опосередковані збитки, зокрема втрату доходу чи втрату прибутку
внаслідок використання чи неналежного використання інформації, що міститься на цій карті. Продавати карту чи
інформацію, що міститься на ній, без попереднього дозволу адміністрації округу King заборонено.

ДАМБА MUD MOUNTAIN DAM

РІКА
куб. фт/с — кубічних футів за секунду

ПІК
ПОВЕНІ

ФАЗА 1 — ЗАТОПЛЕННЯ
ВІДСУТНЄ.
Зазвичай затоплення не виникає.

ФАЗА 2 — НЕЗНАЧНЕ ЗАТОПЛЕННЯ. Працівники Центру попередження

ФАЗА 3 — ПОМІРНЕ ЗАТОПЛЕННЯ. Працівники Служби патрулювання під час повеней в

ФАЗА 4 — СЕРЙОЗНЕ ЗАТОПЛЕННЯ. Служба патрулювання під час повеней стежить за умовами,

про повені в окрузі King надають консультації цілодобово.

окрузі King (King County Flood Patrol) здійснюють нагляд за засобами захисту від затоплення, як-от насипи.

Центр попередження про повені продовжує роботу.

ПІВДЕННИЙ РУКАВ
РІКИ SKYKOMISH RIVER

577,66 м³/с
(20 400 куб. фт/с)
Лютий 2020 р.

Відсутні дані про потік для
цієї місцевості до жовтня
2016 р.

169,9 м³/с (6 000 куб. фт/с)
Працівники відповідних служб округу
King наготові.

283,17 м³/с (10 000 куб. фт/с)
Можливе виникнення проблем через ерозію берега річки й уламкові наноси.

509,7 м³/с (18 000 куб. фт/с)
Ймовірне виникнення проблем через ерозію берега річки й уламкові наноси. Імовірне
затоплення в низинних районах біля міста Baring і в західній частині населеного пункту
Timberlane Village.

764,55 м³/с (27 000 куб. фт/с)
Широкомасштабне затоплення може охопити райони, які зазвичай захищені насипами.

TOLT RIVER

390,77 м³/с
(13 800 куб. фт/с)
Січень 2009 р.

492,71 м³/с (17 400 куб. фт/с)
Грудень 1959 р.
До зведення дамби
Tolt River.

70,79 м³/с (2 500 куб. фт/с)
Працівники відповідних служб округу
King наготові.

99,11 м³/с (3 500 куб. фт/с)
Насипи на південному березі між мостом Snoqualmie Valley Trail Bridge і
мостом Highway 203 Bridge можуть протікати.

141,58 м³/с (5 000 куб. фт/с)
Вода на дорозі Tolt River Road NE поблизу колишнього району San Souci. Посилене протікання
насипів і потенційне затоплення задніх дворів на південному березі між мостом залізничного
маршруту Snoqualmie Valley й мостом на шосе Highway 203.

240,69 м³/с (8 500 куб. фт/с)
Між мостом залізничного маршруту Snoqualmie Valley Trail Bridge та шосе Highway 203 може відбутися переповнення дамб на обох
берегах. Потоки внаслідок протікання дамби на південному березі між мостом залізничного маршруту Snoqualmie Valley й мостом
на шосе Highway 203 можуть перетинати вулицю NE 32nd Street. Можуть виникати зміни в каналах між точкою вище за течією по
Tolt River Road NE або 361st Avenue NE і східною межею міста Carnation.

SNOQUALMIE RIVER

1293,51 м³/с
(45 680 куб. фт/с)
Жовтень 2019 р.

1 532,22 м³/с
(54 110 куб. фт/с)
Січень 2009 р.

169,9 м³/с (6 000 куб. фт/с)
Працівники відповідних служб округу
King наготові.

339,8 м³/с (12 000 куб. фт/с)
Можливе затоплення доріг, зокрема Neal Road SE, Reinig Road, West
Snoqualmie River Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road і Mill
Pond Road.

566,34 м³/с (20 000 куб. фт/с)
Затоплення різної глибини може статися по всій території долини Snoqualmie Valley. Можливе затоплення
таких доріг як Fall City-Carnation Road, West Snoqualmie River Road SE (між SE 24th St і NE Tolt Hill Road), NE Tolt
Hill Road та Novelty Flats Road.

1076,04 м³/с (38 000 куб. фт/с)
У певних житлових районах можлива небезпечно висока швидкість течії та затоплення будинків. Може бути затоплено дороги,
як-от SE Reinig Road, Moon Valley Rd, SE Fish Hatchery Road, SE David Powell Road, NE 124th
St та Woodinville-Duvall Road.

ISSAQUAH CREEK

2,9 м
(9,53 фт)
Лютий 2020 р.

3,02 м (9,9 фт)
Листопад 1990 р.

1,83 м (6,5 фт)
Працівники відповідних служб округу King
наготові. Повідомлено Управління громадських
робіт (Public Works) і Департамент поліції (Police
Department) міста Issaquah. Розпочато
спостереження напоготові.

2,13 м (7,5 фт)
Райони, які часто затоплюються, можуть очікувати затоплення. Перекрито
кілька вулиць через появу води на дорозі. Управління громадських робіт міста
Issaquah (Issaquah Public Works Operations Department) розпочало боротьбу з
повінню.

2,59 м (8,5 фт)
Значне затоплення рік Issaquah Creek, Tibbetts Creek і східного рукава ріки Issaquah Creek.
Можливе затоплення багатьох районів уздовж берегів річок. Управління громадських робіт
Issaquah здійснює весь комплекс заходів з боротьби з повінню.

2,74 м (9 фт)
Масштабне затоплення, подібне до повені в лютому 2020 р., або значніше, по всій території долин струмків Issaquah і Tibbetts.
Дороги Issaquah-Hobart Road SE та SR 900 можуть бути перекриті через паводок і уламкові наноси на проїзній частині.
Застосовуються максимальні заходи протидії повеням.
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CEDAR RIVER

214,92 м³/с
(7 590 куб. фт/с)
Лютий 2020 р.

402,1 м³/с
(14 200 куб. фт/с)
До зведення дамби
Masonry Dam.

50,97 м³/с (1 800 куб. фт/с)
Працівники відповідних служб округу
King наготові.

79,29 м³/с (2 800 куб. фт/с)
Можливе затоплення та перекриття доріг, зокрема SE 184th St і Lower Dorre
Don Way SE.

118,93 м³/с (4 200 куб. фт/с)
Можливе затоплення та перекриття доріг, зокрема SR 169 біля перехрестя Cedar Grove Road SE, SE 184th St,
Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 206th St, SE 207th St, Lower Dorre Don Way SE та Dorre Don Way SE.
Деякі з цих доріг забезпечують доступ до сусідніх поселень, жителі яких можуть опинитися в ізоляції й
потребуватимуть евакуації.

141,58 м³/с (5 000 куб. фт/с)
Можливе затоплення та перекриття доріг, зокрема SE Jones Road біля 156th Pl. SE, SR 169 біля перехрестя Cedar Grove Road SE, SE
184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 197th Pl, SE 206th St, SE 207th St, SE Bain Road, ST 225th St, Dorre Don Ct SE, Lower
Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE, SE 238th St і 244th Ave SE. Деякі з цих доріг забезпечують доступ до сусідніх поселень, жителі
яких можуть опинитися в ізоляції й потребуватимуть евакуації. Глибокі та швидкі потоки можуть створювати небезпечні умови
протягом усього періоду затоплення.
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GREEN RIVER

331,31 м³/с
(11 700 куб. фт/с)
Лютий 2020 р.
* за попередніми
даними

795,7 м³/с (28 100 куб. фт/с)
Листопад 1959 р.
До зведення дамби
Howard Hanson.

141,58 м³/с (5 000 куб. фт/с)
Працівники відповідних служб округу
King наготові.

198,22 м³/с (7 000 куб. фт/с)
Затоплення низин у долині вище за течією від міста Auburn.

254,85 м³/с (9 000 куб. фт/с)
Затоплення різного рівня в долині вище за течією від м. Auburn і нижче басейну Mill Creek. Можливе затоплення
доріг Southeast Green Valley Road і West Valley Road.

339,8 м³/с (12 000 куб. фт/с)
Ефективність основних насипів для контролю повені може послабитися внаслідок перенасичення. Можливі раптові зміни умов
повені, зокрема в районах, захищених насипами. Серед можливих змін — різке підвищення рівня води, широкомасштабне
затоплення, закриття доріг, порушення роботи інженерних комунікацій.
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WHITE RIVER

331,31 м³/с
(11 700 куб. фт/с)
Січень 2009 р.
На основі даних
Інженерного корпуса
збройних сил США
про дамбу Mud
Mountain.

792,87 м³/с (28 000 куб.
фт/с)
Грудень 1933 р.
Повідомлено на річці
White River біля міста
Buckley до зведення
дамби Mud Mountain
Dam.

113,27 м³/с (4 000 куб. фт/с)
Працівники відповідних служб округу
King наготові.

141,58 м³/с (5 000 куб. фт/с)
Можливе затоплення внаслідок паводку вище за течією від мосту A-Street у
містах Pacific і Auburn. Імовірне затоплення внаслідок паводку в місті Pacific біля
каналу Government Canal. Імовірне підвищення рівня води вздовж тимчасових
захисних бар’єрів від повені.

198,22 м³/с (7 000 куб. фт/с)
Підвищення рівня води в річці вздовж тимчасових захисних бар’єрів від повені в м. Pacific. Імовірне затоплення
в районі каналу Government Canal і Butte Avenue, а також вище за течією від A-Street Bridge у містах Pacific і
Auburn. У житловому районі ріки Red Creek можлива небезпечно висока швидкість течії, присутність уламків і
затоплення житлових будівель.

254,85 м³/с (9 000 куб. фт/с)
Можлива небезпечно висока швидкість течії, присутність уламків у всій річковій системі. Очікується затоплення внаслідок
паводку в містах Pacific і Auburn. Можливе затоплення тимчасових захисних бар’єрів від повені. Можливе завдання шкоди
риборозпліднику біля міста Enumclaw. Ймовірне затоплення паводковими водами дороги штату SR 410 вище за течією від дамби
Mud Mountain Dam біля поселення Greenwater.
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ОЧІК У ВАНИЙ ВП ЛИВ ПОВЕНЕЙ Д ЛЯ КОЖНОЇ РІКИ

ОСТАННІЙ
ПІК

Потік біля міста Skykomish

T
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Потік біля міста Carnation

Сума
потоків
для:

N
M
S

північного рукава
середнього рукава
південного рукава

Висота (рівень води) поблизу
місцевості Hobart За даними
адміністрації міста Issaquah

Потік біля поселення Landsburg

Виміряний або очікуваний
потік біля міста Auburn

Виміряний або очікуваний
потік на виході з дамби Mud
Mountain Dam

