KAPAG BUMABAHA...
Maging handa! Kunin ang mga detalye tungkol sa pagbaha sa
kingcounty.gov/floodservices

1 Alamin ang inyong panganib sa baha. IKung natanggap mo
ang newsletter na ito, malapit o nasa isang lugar na binabaha
ang iyong bahay o ari-arian. Matuto pa sa
kingcounty.gov/floodmaps o tumawag sa 206-477-4812.

2 Bumili ng insurance para sa baha. Hindi saklaw ng

karaniwang insurance sa mga may-ari ng bahay ang pinsalang
dulot ng pagbaha, at maaaring may 30-araw na panahon ng
paghihintay sa mga bagong patakaran sa insurance sa baha.
Alamin pa sa floodsmart.gov o tumawag sa 800-427-4661.

4

Protektahan ang iyong ari-arian at mga alagang hayop mula sa
mga panganib ng baha.
• Ilipat ang mga sasakyan, kagamitan, at mga hayop/alagang hayop sa
mas mataas na lugar at itago ang mahahalagang gamit at mga
kemikal na pambahay sa mas mataas na lugar kaysa sa antas na
binabaha.

• Alamin ang iba't ibang ruta mula sa iyong bahay o negosyo
papunta sa mataas na lugar.
• Gumamit ng mga sako ng buhangin para protektahan ang iyong
bahay o ari-arian (tingnan ang mapa sa loob para sa mga
lokasyon ng libreng pamamahagi).

• Iangkla at tiyaking ligtas ang mga tangke ng propane at iba pang
lalagyan ng gasolina.

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

kingcountyf loodcontrol.org

2021-2022

BAGO
BUMAHA

• I-update ang mga pang-emergency na plano para sa iyong
pamilya, bukirin, o negosyo at pumili ng tagpuang lugar kung
sakaling magkahiwa-hiwalay ang mga miyembro ng pamilya.
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Huwag maglakad, lumusong, o magmaneho sa mga
binahang lugar. Bumalik. Iwasang malunod.
Kung tumirik ang sasakyan mo sa isang binahang
lugar, iwanan ito sa lalong madaling panahon. Maglakad
pabalik sa mas ligtas na lugar.

PAGKATAPOS
BUMAHA
1
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Bago bumalik sa inyong bahay, maging maingat sa
potensyal na pagkasira ng estruktura, mga pagtagas ng gas,
mga pag-short ng kuryente, at mga nakalantad na kawad ng
kuryente.

Responsableng Magpatayo
Anumang pagpapaunlad sa lugar na binabaha ay
nangangailangan ng permiso. Ang bagong konstruksyon,
pagkukumpuni ng gusali, pagdaragdag, paghuhukay,
pagpapatag, pagtatabon, o anupamang pagbabago sa iyong
ari-arian ay kailangang may permiso at sumunod sa mga
pamantayan ng mga regulasyon sa pamamahala ng lugar na
binabaha sa inyong komunidad. Anumang pagkukumpuni o
pagsasaayos ng mga gusali sa lugar na binabaha na lampas
sa 50 porsyento ng kanilang halaga ay kinakailangang
nakataas o hindi maaabot ng baha.
Sinisiguro ng responsableng pagpapatayo na ang mga tao at
mga gusali ay mas ligtas mula sa pagbaha. Dahil sa mga
regulasyon sa pamamahala ng lugar na binabaha,
nababawasan ang panganib sa mga lugar na madaling
magbaha para sa mga naninirahan at nagtatrabaho doon sa
pamamagitan ng pagbabawas sa epekto ng bawat
pagpapaunlad sa iba pang ari-arian.
Bago magsimula ng proyekto, makipag-ugnayan sa
ahensiyang nagbibigay ng permiso sa inyong lugar o sa King
County Department of Local Services, Permitting Division sa
206-296-6600 o pumunta sa kingcounty.gov/permits.
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Kapag may napipintong pagbaha, ngunit kung mayroon pang
oras:
• Isara ang pangunahing balbula ng gas.

Habang sinisikap ng Distrito ng Pagkontrol sa Baha ng King County na
protektahan ang mga tao at ari-arian mula sa pagbaha, lalo pa nitong
ginagamit sa mga proyekto nito ang pinagsama-samang pamamaraan sa
pangangasiwa sa mga lugar na binabaha. Tinitiyak ng
pinagsama-samang pamamaraan na ito na hindi lang ang pampublikong
kaligtasan at imprastraktura ang napoprotektahan ng Distrito, kundi
sinisikap din nitong protektahan ang ating kapaligiran at mas patatagin
ang ating mga komunidad.

• Patayin ang lahat ng utility sa iyong gusali sa pangunahing switch
ng kuryente. Huwag hawakan ang anumang de-kuryenteng
kagamitan maliban na lamang kung ito ay nasa tuyong lugar o
kung nakatayo ka sa isang piraso ng tuyong kahoy habang
nakasuot ng mga bota at guwantes na goma.

Maghanda para sa abiso ng paglikas mula sa mga
awtoridad. Kung pinayuhang lumikas, gawin kaagad. Sumunod
sa mga inirekomendang ruta ng paglikas, dahil maaaring
naharangan na ang mga shortcut.
Kung hindi mo kayang umalis sa iyong bahay o sa isang
gusali nang ligtas dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig,
tumawag ng tulong sa 911. Pagkatapos ay pumunta sa mas
mataas na palapag o sa bubong. Magdala ng pampainit, damit
na hindi tinatablan ng tubig, flashlight, mobile phone, at
portable na radyo.

KAILANGAN
NG TULONG?

Noong 2021, nakita natin mismo ang
mapangwasak na mga epekto na maaaring
idulot ng pagbaha sa mga komunidad. Dito
man sa U.S. o sa ibang bansa, ang
mapaminsalang pagbaha ay sumira ng mga
tahanan, negosyo, at paaralan; nagdulot ng
malawakang pagkawala ng kuryente;
pinuwersa ang libo-libo na -tingnan ang mga
Chair Dave Upthegrove
ari-arian nila; at, nakalulungkot, humantong sa
pagkawala ng buhay. Ito ay malagim na
paalala na totoo ang baha, at kailangan nating maging handa.

Pumunta sa kingcounty.gov/flood para mag-sign up sa mga alerto para
sa iba't ibang ilog sa King County.

Tumawag sa Sentro ng Babala sa Baha ng King County
(King County Flood Warning Center) sa 206-296-8200 o
800-945-9263 para sa impormasyon sa mga kondisyon at
pagtaya ng baha.

• Irekord ang estadistika ng baha tulad ng oras, tala sa gauge, at
taas ng lokal na baha para gamitin sa hinaharap sa pag-unawa sa
pagbaha sa inyong kapitbahayan. Isama ang mga tiyak na
obserbasyon sa iyong bahay o negosyo.

Bagaman ang ginagawa ng Distrito ang susi sa pagiging handa at
katatagan sa pagbaha, lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa
paghahanda para sa mga baha. Sama-sama, makakapagligtas tayo ng
buhay, masusuportahan ang ating ekonomiya, at mapapangalagaan ang
ating planeta.

Tumawag sa 206-477-4812 kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng isang
ari-arian, kailangang kumpirmahin kung nasa lugar na binabaha ang iyong ari-arian, o
gusto mo ng higit pang impormasyon tungkol sa mga sertipiko ng taas.

Ipasuri sa isang propesyonal ang elektrikal na panel ng inyong
heating system, mga saksakan, at mga kagamitan bago
gamitin. Tumawag sa kumpanya ng gas para muling buhayin ang
gas.
Sumunod sa mga pamamaraan para sa ligtas na paglilinis ng
kagamitang pambahay, pagkain, suplay ng tubig, at ari-arian.
Idokumento ang mga pinsala sa iyo. Kunan ng litrato ang mga sira
at irekord ang gastos sa pagpapaayos. Makipag-ugnayan sa ahente
mo ng insurance para sa paghahabol sa pinsala ng baha.
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Heto ang magagawa mo:
• Alamin ang iyong panganib sa ba. Pumunta sa
kingcounty.gov/FEMAmap at mag-scroll sa “King County iMap” o
tumawag sa 206-477-4812.

Markahan ang pinakamataas na inabot ng tubig sa inyong
bahay o nasirang estruktura.

• Kumuha ng insurance sa baha. Pumunta sa floodsmart.gov para
sukatin ang iyong panganib sa baha, tantiyahin ang mga premium at
humanap ng ahente.

Unti-unting bombahin ang tubig palabas ng mga binahang
basement (mga sangkatlo ng tubig kada araw) para maiwasan
ang pagkasira ng estruktura.

• Manatiling may alam. Mag-sign up para sa Alerto ng Baha sa King
County at i-download ang King County Flood Warning App sa
kingcounty.gov/flood.

Huwag magtapon ng buhangin mula sa mga sako ng
buhangin sa mga sapa dahil nakakasira ito sa kalidad ng tubig.
Itago para gamitin sa hinaharap.

• Bumalik. Iwasang malunod. Huwag maglakad, lumangoy, o
magmaneho patawid sa tubig baha.

Subaybayan ang inyong mga lokal na balita para sa mga
update sa tulong sa kalamidad at pamamaraan sa
pagpaparehistro.

• Ibahagi ang impormasyong ito sa iyong mga mahal sa buhay.
Ipaalam sa iyong mga kaibigan at pamilya
Salamat sa lahat ng ginagawa mo para maghanda sa paparating na
panahon ng pagbaha. Sama-sama, matitiyak natin na mananatiling ligtas
ang ating mga komunidad.

Iminumungkahing Mga Suplay Sa Emergency Kit Higit pa sa: Ready.gov/kit
• Radyo na de-baterya o pinatatakbo ng crank at mga
dagdag na baterya
• Mga supply sa first aid at pito

Dave Upthegrove
Chair, Distrito ng Pagkontrol sa Pagbaha ng King County

• Flashlight na may dagdag na mga baterya
• Mga kopya ng mahahalagang dokumento sa isang
plastic bag (lisensiya sa pagmamaneho, insurance at
impormasyon ng bangko, at impormasyon sa
pakikipag-ugnayan)
• Tubig at hindi napapanis na pagkain na sapat para sa
ilang araw sa iyong pamilya at mga hayop
• Damit na pampainit, matitibay na sapatos/bota, at
mga kumot
• Mga supply para sa personal na kalinisan at
sanitasyon
• Mga iniresetang gamot
• Mga bagay na magbibigay ng kaginhawahan sa mga
bata (kumot, mga libro, mga laruan)

MAPA NG MGA ILOG SA KING COUNTY

Isang mensahe mula sa King County Flood
Control District

Pagbaha sa Snoqualmie Valley, Disyembre 2015

Sa Ibayo ng mga Kapaligiran ng Ilog: Isang Holistikong Pamamaraan sa mga Lugar
na Binabaha
Tahanan ang King County ng maraming ilog na libis-agusan na nagdadala ng agos ng tubig mula sa Cascade
Mountains papunta sa Puget Sound. Dumadaloy ang mga ilog na ito sa mga kagubatan, lugar na pang-agrikultura, at
lungsod na napakaraming tao. Ang ating karaniwang maulang lagay ng panahon ng Pacific Northwest, kasama ang
mga pagbabago ng lagay ng panahon at malakas na pag-ulan na nangyayari sa buong mundo, ay nangangahulugang
malaking banta ang pagbaha.
Sa kasaysayan, binabaha ang mga ilog sa King County bawat buwan maliban sa Agosto. Ang pagbaha ng ilog ay
humantong sa 13 sakunang idineklara ng pangulo sa King County mula noong 1990. Idineklara noong 2020 ang
pinakahuling sakuna ng pagbaha.
Para mabawasan ang panganib sa mga tao at ari-arian mula sa pagbaha ng ilog, namumuhunan ang Distrito ng
Pagkontrol sa Pagbaha ng King County sa mga panrehiyong programa at proyekto. Kamakailan lang, sinaklaw ng
pamamaraan sa pangangasiwa sa baha ang buong lugar na binabaha, hindi lang ang mga kapaligiran ng ilog.
Habang ang pagbawas ng pagbaha ang pangunahing priyoridad, ang pagtugon sa mga lugar na binabaha ay mas
malawak na nakakamit ang karagdagang layunin ng panlipunang katarungan, pagkakapantay-pantay, at proteksyon ng
kapaligiran. Sinusuportahan ng pinagsama-samang pamamaraan na ito ang proteksyon ng tirahan at pagsagip sa mga
salmon; matatag na mga komunidad at ecosystem; produktibo at mabubuhay na agrikultura; natutustusang pag-unlad;
mga trabaho at natutustusang kabuhayan; konserbasyon ng bakanteng lugar; paglilibang; mga oportunidad na
makipag-ugnayan ang mga tao sa kalikasan; at malinis na tubig para sa lahat.
Kahit na ang ating mga ilog at pag-ulan ay nangangahulungang laging may panganib ng pagbaha sa ating lugar,
puwede tayong maghanda, pangasiwaan ang panganib, at gamitin ang matalinong pagpaplano para parehong
makinabang ang ating mga komunidad at ang ating kapaligiran.

kingcountyfloodcontrol.org | @CMUpthegrove

MANATILING MAY ALAM
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Kung natanggap mo ang
brochure na ito sa
pamamagitan ng koreo, malapit
o nasa isang lugar na binabaha
ang iyong bahay o ari-arian.

Sama-samang Handa
sa Baha

3 Protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya.

HABANG
BUMABAHA

ANG GABAY MO SA PAGHAHANDA SA BAHA SA KING COUNTY

• Huwag magtapon ng basura sa mga daluyan ng tubig; magtapon ng
basura at dumi ng hayop sa mga basurahan; at walisan ang mga
bangketa, kanal, daanan ng sasakyan, at iba pang inaspaltong lugar.
Hindi masyadong kailangan ng maintenance ng malilinis na daluyan
ng tubig at nakakatulong ito na mapanatiling malinis ang mga ilog at
batis para inumin, para sa mga hayop, at para sa paglilibang.

• Makipag-usap sa mga kapitbahay tungkol sa paghahanda sa
baha, mga nakaraang karanasan, at anumang espesyal na
tulong na maaaring kailanganin mo o nila.

MAGPAREHISTRO
PARA SA MGA
ALERTO

MAGING HANDA SA BAHA

• Mag-install ng mga check valve sa mga padaluyan ng gusali para
maiwasang bumara ang mga tubig baha sa kanal ng padaluyan.

• Maghanda ng emergency kit (tingnan ang nasa ibaba).

Kumusta!

LIBRENG FLOOD WARNING APP NG
KING COUNTY
Kumuha ng real-time na impormasyon tungkol sa
pagbaha gamit ang aming libreng app! Bantayan ang
kasalukuyang agos ng ilog, datos sa antas ng ilog,
mga pagtataya, at real-time na yugto ng baha.
Sign up at kingcounty.gov/flood.

I-FOLLOW KAMI!
@KCFloodDistrict and
@KCDNRP
@KingCountyDNRP
@KingCountyDNRP

TAWAGAN, MAG-TEXT
O MAG-EMAIL
Mag-sign up para sa mga
libreng awtomatikong alerto sa
baha. Maaari mong
i-personalize ang mga alerto
ayon sa ilog o yugto ng baha.

ALERTO NG

BAHA

SA KING
COUNTY!

kingcounty.gov/flood o tumawag sa
206-477-4899

• Cell phone na may kasamang mga charger at mga
pamalit na baterya
Inilimbag sa niresiklong papel. Paki-resiklo.
Pangkalahatan

Available ang mga alternatibong format. 206-477-4812 (TTY Relay: 711)
Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud. 206-477-4812; TTY: 711
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KING COUNTY
FLOOD WARNING CENTER
206-296-8200 o 800-945-9263 Available ang mga serbisyo ng interpreter; TTY 711.
Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; TTY: 711.

IMPORMASYON SA EMERGENCY NA PAGBAHA
Kung Paano Maghahanda para
sa Baha
kingcounty.gov/floodservices

na kita.
206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

Alerto ng Emergency sa King
County
kingcounty.gov/alert

King County Rd
24/7 Helpline
206-477-8100 o 800-KC-Roads

Blog ng Pang-emergency na
Balita sa King County
kcemergency.com

King County
Rd Alerts
kingcounty.gov/Rdalert

Alerto ng Baha sa King County
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

Mga Pagkaantala sa Metro
Transit
kingcounty.gov/metro

Sentro ng Babala ng Pagbaha
sa King County
206-296-8200 or
800-945-9263

Pambansang Programa sa
Insurance sa Baha
800-427-4661
floodsmart.gov

Programa sa Pagkukumpuni ng
Pabahay sa King County
Pagpopondo para sa malalaking
kinakailangang pagkukumpuni ng
pabahay sa mga karapat-dapat na
may-ari ng bahay na may maliit

Pampublikong Kalusugan ng
Seattle at Mga Problema sa
Balon at Septic Tank ng King
County (Public Health Seattle &
King County Septic Tank and
Well Problems)
206-477-8050

GAUGE NG ILOG

Ginagamit para matukoy
ang mga yugto ng baha*
(tingnan sa ibaba)

SN

*Para sa kumpletong listahan ng mga babala ng
gauge ng baha sa mga ilog ng King County, pumunta
kingcounty.gov/flood
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Programa sa Sako ng Buhangin
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C

MASONRY DAM
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HOWARD HANSON DAM
100-TAONG LUGAR NA BINABAHA ng Ahensya sa Pederal na Pang-emergency
na Pamamahala (Federal Emergency Management Agency, FEMA)

Simple at mga epektibong kagamitan sa
paglaban sa baha ang mga sako ng
buhangin. Alamin kung saan kukunin ang
mga ito at at kung paano gagamitin ang mga
ito sa:

Ang 100-taong lugar na binabaha ay lugar na inaasahang babahain
kung may pagbaha na may isang porsyentong posibilidad na
mangyayari sa kahit anong taon. Para malaman kung ang ari-arian
mo ay nasa loob ng lugar na binabaha, pumunta sa
kingcounty.gov/floodmaps o tumawag sa 206-477-4812.

kingcounty.gov/sandbags

W

MGA INAASAHANG EPEKTO NG BAHA AYON SA ILOG

MUD MOUNTAIN DAM

ILOG

YUGTO 2 - KAUNTING PAGBAHA. Available ang mga kawani ng Sentro

YUGTO 3 - KATAMTAMANG PAGBAHA. Ipinadala ang staff ng King County

YUGTO 4 - MALUBHANG PAGBAHA. Binabantayan ng mga Flood patrol ang kondisyon

Flood Patrol para bantayan ang mga pasilidad sa proteksyon laban sa baha, tulad ng mga dike.

ng baha at mananatiling bukas ang Flood Warning Center.

10,000 cfs – Posible ang pagguho ng mga tabing-ilog at mga problema sa

18,000 cfs – Malamang na gumuho ang tabing-ilog at mga basurang natangay

27,000 cfs – Maaaring kasama sa malawakang pagbaha ang mga lugar na karaniwang protektado ng mga dike.

2,500 cfs

Nakaalerto ang staff ng King County.

3,500 cfs – Maaaring makaranas ng pagtagas ang dike sa timog
na pampang sa pagitan ng Snoqualmie Valley Trail Bridge at
Highway 203 Bridge.

5,000 cfs – May tubig sa buong Tolt Tiver Road NE sa lugar kung saan dating
naroroon ng kapitbahayan ng San Souci. Mas maraming pagtagas at potensyal na
pagbaha sa bakuran ng dike sa timog na pampang sa pagitan ng Snoqualmie Valley
Trail Bridge at Highway 203 Bridge.

8,500 cfs – Maaaring umapaw ang mga dike sa parehong pampang sa pagitan ng Snoqualmie Valley Trail Bridge at

6,000 cfs

12,000 cfs – Maaaring umapaw ang tubig sa mga kalsada

20,000 cfs – Puwedeng mangyari ang pagbaha na iba't iba ang lalim sa buong Snoqualmie

38,000 cfs – May ilang residensyal na lugar na makakaranas ng mapanganib na malalakas na agos at

6.5 ft

7.5 ft – Maaaring asahan ang pagbaha sa mga lugar na madalas

8.5 ft – May mataas na pagbaha sa Issaquah Creek, Tibbetts Creek, at sa East
Fork ng Sapa ng Issaquah. Posibleng bumaha sa maraming lugar na malapit sa
sapa. Gumagana na ang buong pagsisikap ng Mga Pampublikong Gawain ng
Issaquah (Issaquah Public Works) para labanan ang pagbaha.

9 ft – Lubhang pagbaha, katulad noong Pebrero 2020, o higit pa sa buong lambak ng Issaquah at Tibbetts

2,800 cfs – Maaaring umapaw ang tubig at magsara ang mga
kalsada kabilangang SE 184 St at Lower Dorre Don Way SE.

4,200 cfs – Maaaring umapaw ang tubig at magsara ang mga kalsada kabilang ang SR 169

5,000 cfs – Maaaring umapaw ang tubig at magsara ang mga kalsada kabilang ang SE Jones Road malapit sa 156th Pl.

malapit sa sangandaan ng 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, at Dorre Don Way SE.
Marami sa mga kalsadang ito ay nagbibigay ng access sa mga kapitbahayan kung saan
maaaring makulong at mangailangan ng paglikas ang mga residente.

SE, SR 169 malapit sa sangandaan ng 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, SE 225th St, Dorre Don Ct SE, Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way
SE, SE 238th St, at 244th Ave SE. Marami sa mga kalsadang ito ay nagbibigay ng access sa mga kapitbahayan kung saan
maaaring makulong at mangailangan ng paglikas ang mga residente. Ang malalim at mabibilis na agos ay maaaring
magdulot ng mapanganib na mga kondisyon sa buong lugar na binabaha.

PINAKAMATAAS
KAMAKAILAN

PINAKAMATAAS
NA BAHA

YUGTO 1 - WALANG PAGBAHA.
Karaniwang walang nangyayaring pagbaha.

ng Babala sa Baha ng King County (King County Flood Warning Center) 24 oras kada araw
para magbigay ng tulong.

ILOG NG SOUTH
FORK SKYKOMISH

20,400 cfs

Hindi available ang datos
ng pag-agos sa
lokasyong ito bago ang
Okt. 2016.

6,000 cfs

Pebrero 2020

TOLT RIVER

13,800 cfs
Enero 2009

17,400 cfs

Flow near City of Carnation

Disyembre 1959
Bago ang pagpapatayo
ng Tolt River Dam.

SNOQUALMIE RIVER

45,680 cfs

54,110 cfs

9.53 ft

Height (stage) near Hobart
Data: City of Issaquah

Pebrero 2020

9.9 ft

C

CEDAR RIVER

7,590 cfs

1,800 cfs

Flow near Landsburg

Pebrero 2020

14,200 cfs

Bago ang pagpapatayo ng Masonry
Dam.

Nakaalerto ang staff ng King County.

G

GREEN RIVER

11,700 cfs*

28,100 cfs

5,000 cfs

cfs=cubic feet per second
SK

Pag-agos sa bayan ng
Skykomish

T
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Kabuuang
agos sa:

N North fork
M Middle fork
S South fork

ISSAQUAH CREEK

Oktubre 2019

Sinukat o inaasahang
pag-agos malapit sa
Lungsod ng Auburn

Pebrero 2020

WHITE RIVER

11,700 cfs

Sinukat o inaasahang
agos na pakakawalan mula
sa Mud Mountain Dam

* pansamantala

Enero 2009
Ayon sa datos ng
U.S. Army Corps
of Engineers mula
sa Mud Mountain
Dam.

Enero 2009

Nob. 1990

Nob. 1959
Bago ang pagpapatayo ng Howard
Hanson Dam.

28,000 cfs

Dis. 1933
Naiulat sa White na
Ilog malapit sa
Buckley bago ang
pagpapatayo ng Mud
Mountain Dam.

Ang impormasyong nakapaloob sa mapang ito ay inipon ng King County mula sa iba't ibang
sanggunian at maaaring magbago nang walang paabiso. Walang kinakatawan o ginagarantiya, inihayag
o ipinahiwatig, sa katumpakan, pagiging kumpleto, pagiging napapanahon, o mga karapatan sa
paggamit ng naturang impormasyon ang King County at ang Distrito ng Pagkontrol sa Pagbaha ng King
County. Hindi inilaan ang dokumentong ito para gamitin bilang isang produkto ng survey. Hindi
mananagot ang King County at ang Distrito sa anumang pangkalahatan, espesyal, hindi direkta, hindi
sinasadya, o nagresultang pinsala kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga nawalang kita o nawalang
tubo na nagresulta mula sa paggamit o maling paggamit ng impormasyong nilalaman ng mapang ito.
Ipinagbabawal ang anumang pagbebenta ng mapa na ito o impormasyon sa mapang ito maliban kung
may nakasulat na permiso ng King County.

Nakaalerto ang staff ng King County.

Nakaalerto ang staff ng King County.

Nakaalerto ang staff ng King County. Naabisuhan
na ang Mga Pampublikong Gawain at Kagawaran
ng Pulisya ng Issaquah (Issaquah Public Works
and Police Department). Nagsimula na ang
standby na pagbabantay.

mga basurang natangay ng baha.

kabilang ang Neal Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie River
Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road, at Mill
Pond Road.

na binabaha. May ilang isinarang kalsada dahil sa tubig sa
daraanan. Sinimulan na ng Issaquah Public Works Operations
Department ang mga gawain laban sa baha.

ng baha. Malamang na bumaha sa mabababang lugar malapit sa Baring at sa
kanlurang dulo ng TImberlane Village.

Valley. Kabilang sa mga kalsada kung saan maaaring umapaw ang tubig ang Fall
City-Carnation Road, West Snoqualmie River Road SE sa pagitan ng SE 24th St at NE Tolt Hill
Road, NE Tolt Hill Road, at Novelty Flats Road.

Highway 203. Ang mga pagdaloy mula sa pagtagas sa dike sa timog na pampang sa pagitan ng Snoqualmie Valley Trail
Bridge at Highway 203 Bridge ay maaaring tumawid sa NE 32nd St. Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa posisyon ng
kanal sa pagitan ng pasalungat na agos ng Tolt River Road NE/361st Avenue NE at sa silangang hangganan ng Carnation.

pagbaha sa mga bahay. Kabilang sa kalsada kung saan maaaring umapaw ang tubig ang SE Reinig Road,
Moon Valley Rd, SE Fish Hatchery Road, SE David Powell Road, NE 124th St, at Woodinville-Duvall Road.

Creek. Maaaring magsara ang Issaquah-Hobart Road SE at SR 900 dahil sa tubig at sukal sa lansangan.
Umiiral ang pinakamataas na pagsisikap sa paglaban sa baha.

Nakaalerto ang staff ng King County.

ng Auburn.

7,000 cfs – Pagbaha sa mababang lugar sa lambak pasalungat sa Lungsod

9,000 cfs – Pagbaha na may iba't ibang lalim ang maaaring mangyari sa lambak pasalungat sa

12,000 cfs – Maaaring humina dahil sa pagkababad ang mahahalagang dike para sa pagkontrol ng baha.
Maaaring magkaroon ng biglaang mga pagbabago sa kondisyon ng baha, lalo na sa mga lugar na protektado ng
dike. Maaaring kasama sa mga pagbabagong ito ang mabilis na pagtaas ng tubig, malawakang pagbaha,
pagsasara ng mga kalsada, at pagkaputol ng mga utility.

4,000 cfs

5,000 cfs – Posible ang overbank na pagbaha pasalungat sa A-Street
Bridge sa mga Lungsod ng Pacific at Auburn. Malamang na magkaroon
ng overbank na pagbaha sa Pacific malapit sa Government Canal.
Malamang na magkaroon ng mataas na tubig sa paligid ng mga
pansamantalang harang na proteksyon sa baha.

7,000 cfs – Magkakaroon ng mataas na antas ng tubig sa ilog sa paligid ng mga
pansamantalang harang na proteksyon sa baha sa Lungsod ng Pacific. Malamang na
magkaroon ng pag-agos ng apaw sa Government Canal at Butte Avenue at pasalungat sa
A-Street Bridge sa mga Lungsod ng Pacific at Auburn. Maaaring makaranas ang mga residente
ng Red Creek ng mapanganib na pagragasa ng tubig, pag-agos ng mga natangay ng baha, at
pagbaha sa mga bahay.

9,000 cfs – Maaaring makaranas ng mapanganib na pagragasa at pag-agos ng mga natangay ng baha sa

Nakaalerto ang staff ng King County.

Lungsod ng Auburn at ibabang kapaligiran ng Mill Creek. Maaaring umapaw ang tubig sa Southeast
Green Valley Road at West Valley Road.

buong sistema ng ilog. Inaasahan ang overbank na pagbaha sa mga Lungsod ng Pacific at Auburn. Maaaring
umapaw ang mga bahagi ng pansamantalang harang na proteksyon sa baha. Maaaring magkaroon ng mga
pinsala sa hatchery ng isda na malapit sa Lungsod ng Enumclaw. Malamang na umapaw ang tubig-baha sa SR
410 pasalungat sa Mud Mountain Dam malapit sa Greenwater.

