KHI NGẬP LỤT...

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

Hãy chuẩn bị sẵn sàng! Xem chi tiết về vấn đề ngập lụt tại kingcounty.gov/floodservices

1 Nắm được nguy cơ ngập lụt. Nếu quý vị nhận

được thư ngỏ này, nhà ở hoặc bất động sản của
quý vị nằm trong hoặc gần vùng ngập. Tìm hiểu
thêm tại kingcounty.gov/floodmaps hoặc gọi số
206-477-4812.

2 Mua bảo hiểm ngập lụt. Bảo hiểm tiêu chuẩn cho

chủ sở hữu nhà không bao trả cho tổn thất do ngập
lụt gây ra, và hợp đồng bảo hiểm ngập lụt mới có
thể phải áp dụng thời gian chờ 30 ngày.

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

ĐĂNG KÝ NHẬN
CẢNH BÁO
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TRONG

1
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Không đi lại, lội nước hay lái xe qua khu vực
ngập lụt. Quay lại. Đừng để chết đuối.
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Nếu xe của quý vị chết máy trong khu vực
ngập lụt, hãy bỏ lại càng sớm càng tốt. Đi bộ
ngược trở lại theo đường quý vị đã đi để đến nơi
an toàn.

AFTER

1 Trước khi vào lại nhà, hãy cảnh giác trước

nguy cơ hư hại kết cấu, rò rỉ khí gas, đoản mạch
điện hay dây có điện.

2
3
4

Xây Dựng Có Trách Nhiệm
Bất kỳ công trình phát triển nào trong vùng ngập đều cần có
giấy phép. Việc xây mới, sửa chữa tòa nhà, xây thêm, đào,
san nền, đắp đất và bất kỳ thay đổi nào khác với bất động
sản của quý vị đều phải xin giấy phép và tuân theo các tiêu
chuẩn trong quy định quản lý vùng ngập của cộng đồng quý
vị. Bất kỳ công tác sửa chữa hay cải thiện nào cho các tòa
nhà trong vùng ngập vượt quá 50% giá trị tòa nhà đều bắt
buộc phải tôn cao hoặc chống ngập.
Xây dựng có trách nhiệm đảm bảo con người và công trình
được an toàn hơn trước tình trạng ngập lụt. Các quy định
quản lý vùng ngập giúp cho khu vực ngập lụt của chúng ta ít
nguy hiểm hơn cho tất cả những người sinh sống và làm việc
ở đó nhờ giảm bớt tác động của mỗi công trình phát triển lên
các bất động sản khác.
Trước khi bắt đầu một dự án, hãy liên hệ với cơ quan cấp
phép ở khu vực hành chánh của quý vị hoặc Ban Cấp Phép
(Permitting Division), Phòng Dịch Vụ Địa Phương
(Department of Local Services) của King County, theo số
206-296-6600 hoặc truy cập kingcounty.gov/permits.

In trên giấy tái chế. Vui lòng tái chế.
Loại thường

• Di chuyển phương tiện, máy móc thiết bị, gia súc/vật
nuôi lên khu đất cao hơn và bảo quản vật có giá trị, hóa
chất gia dụng ở trên mực nước.
• Neo và giữ cố định các bình propan và thùng chứa
nhiên liệu khác.
• Lắp đặt van một chiều ở ống thoát nước chữ U của tòa
nhà để ngăn nước ngập chảy ngược vào trong đường
thoát nước.
• Tuyệt đối không bỏ rác vào rãnh thoát nước mưa; vứt
bỏ chai lọ và chất thải động vật trong thùng rác; quét
sạch vỉa hè, máng thoát nước, lối xe vào nhà và các bề
mặt lát gạch/trải nhựa khác. Rãnh thoát nước mưa sạch
sẽ ít phải bảo trì hơn và giúp giữ sạch sông ngòi, kênh
rạch, làm nước uống, phục vụ động vật hoang dã và
hoạt động vui chơi giải trí.

6

Khi tình trạng ngập lụt cận kề, nhưng chỉ khi thời
gian cho phép:
• Đóng van dẫn gas chính.
• Tắt tất cả các dịch vụ tiện ích trong tòa nhà ở cầu dao
tổng. Không chạm vào bất kỳ thiết bị điện nào trừ khi
thiết bị đó ở nơi khô ráo và quý vị đang đứng trên gỗ
khô, đồng thời đi giày đế cao su và đeo găng tay cao
su.
• Ghi lại các số liệu thống kê ngập lụt như thời gian,
mức nước đo được và cao độ ngập tại địa phương để
hiểu được tính chất ngập lụt tại khu vực và sử dụng
sau này. Lưu ý cả những điều cụ thể quan sát được
tại nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị.

Làm theo các quy trình để vệ sinh an toàn cho đồ vật
trong nhà, thực phẩm, đường cấp nước và nhà cửa.
Ghi chép lại các tổn thất. Chụp ảnh thiệt hại và ghi lại
chi phí sửa chữa. Liên hệ với đại lý bảo hiểm để yêu
cầu bồi thường tổn thất do ngập lụt.
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SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI NGẬP LỤT
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO NGẬP LỤT Ở KING COUNTY

Thông điệp từ Cơ Quan Kiểm Soát
Ngập Lụt King County (King County
Flood Control District)
Trong năm 2021, chúng ta đã tận mắt
chứng kiến sức ảnh hưởng nặng nề của
tình trạng ¬ngập lụt đối với các cộng
đồng. Dù là tại đây, ở Hoa Kỳ, hay các
nước khác, tình trạng ¬ngập lụt kinh
hoàng đã phá hủy nhà cửa, các cơ sở
kinh doanh và trường học; gây mất điện
Chair Dave Upthegrove
trên diện rộng; khiến cho hàng ngàn
người ¬mất đi tài sản; và đáng buồn hơn là mất đi tính mạng. Xin
được thẳng thắn nhắc lại rằng nguy cơ ngập lụt là có thật và chúng
ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Song song với nỗ lực bảo vệ sinh mạng và tài sản khỏi thảm họa
¬ngập lụt, Cơ Quan Kiểm Soát Ngập Lụt King County cũng đang
tích cực áp dụng một ¬phương pháp kiểm soát vùng ngập tích hợp
vào các dự án của mình. Phương pháp tích hợp này đảm bảo Cơ
Quan này không chỉ bảo vệ an toàn công cộng và cơ sở hạ tầng,
mà còn nỗ lực bảo vệ môi trường cũng như nâng cao khả năng
khôi phục cho các cộng đồng chúng ta.
Dù nỗ lực của Cơ Quan này là yếu tố then chốt cho ¬tính sẵn sàng
và kiên cường trước thảm họa ngập lụt, song tất cả chúng ta đều
có một vai trò để đảm đương trong công cuộc chuẩn bị ứng phó
với ngập lụt. Cùng nhau, chúng ta có thể cứu sống nhiều sinh
mạng, củng cố nền kinh tế và bảo vệ hành tinh của mình.
Sau đây là những gì chúng ta có thể làm:
• Hiểu được nguy cơ ngập lụt. Truy cập
kingcounty.gov/floodmaps và kéo xuống "King County iMap"
(Bản Đồ Điện Tử King County) hoặc gọi số 206-477-4812.
• Mua bảo hiểm ngập lụt. Truy cập floodsmart.gov để đánh giá
nguy cơ ngập lụt của quý vị, ước tính mức phí bảo hiểm và tìm
đại lý.
• Luôn cập nhật thông tin. Đăng ký nhận Cảnh Báo Ngập Lụt
của King County (King County Flood Alerts) và tải xuống Ứng
Dụng King County Flood Warning tại kingcounty.gov/flood.
• Quay lại. Đừng để chết đuối. Tuyệt đối không đi lại, bơi lội
hay lái xe qua các khu vực ngập nước.
• Chia sẻ thông tin này với người thân.
Thông báo cho bạn bè và người nhà.

Gọi 206-477-4812 nếu quý vị cần trợ giúp tìm thông tin về một bất động sản nào đó, cần
xác nhận xem bất động sản của quý vị có ở trong vùng ngập không, hay muốn biết thêm
thông tin về chứng nhận cao độ.

Nhờ một chuyên viên kiểm tra bảng điện của hệ
thống sưởi, ổ cắm và các thiết bị trước khi sử dụng
xem đã an toàn chưa. Gọi cho công ty gas để yêu cầu
bật đường ống gas trở lại.

Đánh dấu mực nước cao nhất trong nhà hoặc kết cấu bị
hư hại.
Bơm rút nước dần khỏi tầng hầm ngập nước (mỗi ngày
bơm khoảng một phần ba lượng nước) để tránh hư hại kết
cấu.
Không bỏ cát trong các bao cát xuống lạch nước bởi
cát này sẽ làm giảm chất lượng nước. Bảo quản để sử
dụng về sau.
Kiểm tra trên báo đài địa phương để xem các tin tức cập
nhật về tình hình hỗ trợ thiên tai và thủ tục đăng ký.

Vật Dụng Được Khuyến Nghị trong Bộ Dụng Cụ Khẩn Cấp
Xem thêm tại: Ready.gov/kit

Xin cảm ơn quý vị vì tất cả những điều quý vị đang làm để chuẩn
bị cho mùa ng¬ập lụt sắp tới. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo
an toàn cho cộng đồng của mình.

• Đài chạy pin hoặc quay động lực và pin dự phòng
• Dụng cụ sơ cứu và còi
Dave Upthegrove
Chủ Tịch, Cơ Quan Kiểm Soát Ngập Lụt King County
kingcountyfloodcontrol.org | @CMUpthegrove

• Đèn pin kèm theo pin dự phòng
• Bản sao các giấy tờ quan trọng, bỏ trong túi nilon
(bằng lái xe, thông tin bảo hiểm và ngân hàng,
thông tin liên lạc)
• Nước và thực phẩm lâu hỏng đủ dùng cho gia
đình và vật nuôi của quý vị trong nhiều ngày
• Quần áo ấm, giày/ủng loại chắc chắn và chăn
• Đồ vệ sinh cá nhân và vật dụng vệ sinh
• Thuốc kê theo toa
• Vật dụng trấn an cho trẻ (chăn, sách, đồ chơi)
• Điện thoại di động kèm sạc và pin dự phòng

Xin chào!

Nếu quý vị nhận được ấn
phẩm này qua thư, nhà ở
hoặc bất động sản của quý vị
đang ở trong hoặc
gần vùng ngập.

BẢN ĐỒ SÔNG NGÒI KING COUNTY

Cùng Nhau Sẵn Sàng
Ứng Phó với Ngập Lụt

Truy cập kingcounty.gov/flood để đăng ký nhận cảnh báo về các hệ thống
sông ngòi khác nhau ở King County.

Gọi tới Trung Tâm Cảnh Báo Ngập Lụt King County
(King County Flood Warning Center) theo số
206-296-8200 hoặc 800-945-9263 để biết thông tin về
tình trạng ngập lụt và dự báo.
Hãy chuẩn bị sẵn sàng để nhận thông báo sơ tán
của nhà chức trách. Nếu được khuyên sơ tán, hãy
thực hiện ngay. Đi theo các tuyến đường sơ tán khuyến
nghị bởi đường tắt có thể sẽ bị chặn.
Nếu quý vị không thể rời khỏi nhà ở hoặc tòa nhà
một cách an toàn do nước dâng cao quá nhanh, hãy
gọi 911 để được trợ giúp. Sau đó, di chuyển lên tầng
cao hơn hoặc lên mái nhà. Mang theo quần áo ấm,
chống chịu thời tiết, đèn pin, điện thoại di động và đài vô
tuyến lưu động.

CẦN TRỢ GIÚP?

Bảo vệ tài sản và vật nuôi khỏi mối nguy do ngập lụt.

2021-2022

• Cập nhật các phương án khẩn cấp cho gia đình,
trang trại hoặc cơ sở kinh doanh và chọn một địa
điểm tập hợp trong trường hợp các thành viên gia
đình bị tách ra.
• Nắm được một số tuyến đường từ nhà hoặc cơ sở
kinh doanh lên khu đất cao.
• Sử dụng các bao cát để bảo vệ cho nhà hoặc bất
động sản của quý vị (tham khảo bản đồ bên trong
để biết các địa điểm phân phát miễn phí).
• Chọn một người bạn hoặc họ hàng ở ngoài bang để
gọi thông báo nếu đường dây địa phương bị bận.
• Thu thập một bộ dụng cụ khẩn cấp (xem dưới đây).
• Trao đổi với hàng xóm về công tác chuẩn bị trước
ngập lụt, kinh nghiệm trước đây và bất kỳ sự trợ
giúp đặc biệt nào mà quý vị hoặc họ có thể cần.
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LUÔN CẬP NHẬT THÔNG TIN

TRƯỚC

3 Bảo vệ bản thân và gia đình quý vị.

kingcountyf loodcontrol.org

ỨNG DỤNG KING COUNTY
FLOOD WARNING MIỄN PHÍ
Nhận thông tin thời gian thực về ngập lụt với ứng
dụng miễn phí của chúng tôi! Theo dõi lưu lượng
dòng chảy hiện tại, dữ liệu về mực nước sông, dự
báo và các giai đoạn lũ lụt theo thời gian thực.
Đăng ký tại kingcounty.gov/flood.

Ngập lụt ở Snoqualmie Valley, tháng 12 năm 2015

Bên Ngoài Lưu Vực Sông: Phương Pháp Tiếp Cận Toàn Diện tới
các Vùng Ngập
King County là nơi quy tụ một số lưu vực sông đưa dòng chảy từ Dãy Cascade tới Puget Sound. Những con
sông này chảy qua các khu vực rừng cây, diện tích đất nông nghiệp và những khu vực có mức độ đô thị hóa
cao. Với điều kiện thời tiết thường là ẩm ướt của vùng T ây Bắc Thái Bình Dương, kết hợp với quy luật biến
đổi thời tiết đã trở thành xu hướng toàn cầu cùng mưa lớn, ¬ngập lụt là một mối nguy cơ đáng kể.
Trước đây, tháng nào các con sông ở King County cũng gây ngập lụt, chỉ trừ tháng 8. Tình trạng lũ lụt từ
sông ngòi đã dẫn đến 13 trường hợp được tổng thống tuyên bố là thảm họa ở King County, từ năm 1990 tới
nay. Thảm họa ngập lụt gần đây nhất đã được tuyên bố vào năm 2020.
Để giảm nguy cơ cho người và tài sản xuất phát từ tình trạng ngập lụt, Cơ Quan Kiểm Soát Ngập Lụt King
County đang đầu tư vào các chương trình và dự án cấp khu vực. Gần đây nhất, phương pháp ¬kiểm soát
ngập lụt đã bao hàm toàn bộ ¬các vùng ngập, thay vì chỉ lưu vực sông.
Dù gi¬ảm thiểu nguy cơ ngập lụt là ưu tiên cao nhất, song giải quyết vấn đề cho ¬các vùng ngập trên quy mô
rộng hơn mới đạt được thêm mục tiêu là công lý, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Phương pháp tích
hợp này hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường sống và khôi phục loài cá hồi; đảm bảo sự vững mạnh cho các
cộng đồng và hệ sinh thái; đảm bảo năng suất và khả năng phát triển nông nghiệp; phát triển bền vững; việc
làm và sinh kế bền vững; bảo tồn không gian mở; vui chơi giải trí; tạo cơ hội kết nối con người với thiên
nhiên; cũng như mục tiêu nước sạch cho tất cả mọi người.
Dù sông ngòi và mưa vẫn đồng nghĩa với nguy cơ ngập lụt luôn thường trực đối với khu vực của chúng ta,
song chúng ta có thể chuẩn bị, kiểm soát nguy cơ và vận dụng quy hoạch thông minh để đem lại lợi ích cho
cả cộng đồng và môi trường của mình.

THEO DÕI CHÚNG TÔI!
@KCFloodDistrict and
@KCDNRP
@KingCountyDNRP
@KingCountyDNRP

ĐIỆN THOẠI, TIN
NHẮN VĂN BẢN HOẶC
EMAIL
Đăng ký nhận cảnh báo lũ lụt tự
động miễn phí. Quý vị có thể cá
nhân hóa cảnh báo theo sông và
giai đoạn lũ lụt.

CẢNH BÁO

NGẬP LỤT
KING
COUNTY!

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

Có định dạng khác. 206-477-4812 (Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: 711)
Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud. 206-477-4812; TTY: 711
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TRUNG TÂM CẢNH BÁO
NGẬP LỤT KING COUNTY
206-296-8200 hoặc 800-945-9263

Có dịch vụ thông dịch; TTY 711.

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

THÔNG TIN NGẬP LỤT KHẨN CẤP
Cách Chuẩn Bị Ứng Phó với Ngập Lụt
kingcounty.gov/floodservices

Đường Dây Hỗ Trợ Đường Bộ
24/7 của King County

Cảnh Báo Tình Huống Khẩn Cấp của
King County
kingcounty.gov/alert

Cảnh Báo Đường Bộ King County

Blog Tin Tức
Khẩn Cấp của King County
kcemergency.com
Cảnh Báo Ngập Lụt King County
206-477-4899
kingcounty.gov/flood
Trung Tâm Cảnh Báo
Ngập Lụt King County
206-296-8200 hoặc 800-945-9263
Chương Trình Sửa Nhà King County
(King County Housing Repair
Program)
Tài trợ các công tác sửa nhà cần thiết
và có quy mô lớn cho chủ nhà thu nhập
thấp, đủ điều kiện.206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

206-477-8100 hoặc 800-KC-Roads

kingcounty.gov/Rdalert
Thông Báo Gián Đoạn Phương
Tiện Công Cộng của Metro
kingcounty.gov/metro
Chương Trình Bảo Hiểm Ngập Lụt
Quốc Gia (National Flood
Insurance Program)
800-427-4661
floodsmart.gov
Sự Cố về Giếng và Bể Phốt, Văn
Phòng Y Tế Công Cộng Seattle &
King County (Public Health Seattle
& King County)
206-477-8050
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ĐẬP HOWARD HANSON

VÙNG NGẬP 100 NĂM THEO CƠ QUAN QUẢN LÝ TÌNH
TRẠNG KHẨN CẤP LIÊN BANG (FEDERAL EMERGENCY
MANAGEMENT AGENCY, FEMA)

Bao cát là công cụ chống lụt đơn giản và
hiệu quả. Tìm hiểu nơi nhận bao cát và
cách sử dụng tại:

Vùng ngập 100 năm là khu vực dự kiến sẽ bị ngập trong một sự kiện lũ
lụt có một phần trăm khả năng xảy ra trong một năm bất kỳ. Để tìm
hiểu xem bất động sản của quý vị có nằm trong vùng ngập không, vui
lòng truy cập kingcounty.gov/floodmaps hoặc gọi số 206-477-4812.

kingcounty.gov/sandbags
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DỰ KIẾN TÁC ĐỘNG CỦA LŨ LỤT THEO SÔNG

ĐẬP MUD MOUNTAIN

ĐỈNH LŨ
GẦN ĐÂY

TRẬN LŨ
ĐỈNH ĐIỂM

GIAI ĐOẠN 1 - CHƯA NGẬP.
Ngập lụt thường chưa xảy ra.

Nhân viên Trung Tâm Cảnh Báo Ngập Lụt
King County sẽ túc trực 24 giờ/ngày để hỗ trợ.

GIAI ĐOẠN 2 - NGẬP NHẸ.

GIAI ĐOẠN 3 - NGẬP TRUNG BÌNH. Nhân viên Tuần Tra Lũ King County được

GIAI ĐOẠN 4 - NGẬP NẶNG. Các nhân viên tuần tra lũ theo dõi tình hình và Trung Tâm

SÔNG SOUTH FORK
SKYKOMISH

20,400 cfs

Tháng 2/2020

Không có dữ liệu về lưu
lượng tại vị trí này trước
tháng 10/2016.

6,000 cfs

10,000 cfs – Có thể xảy ra vấn đề xói lở bờ sông và lũ quét.

18,000 cfs – Rất có khả năng xảy ra xói lở bờ sông và lũ quét. Ngập lụt rất có khả
năng xảy ra ở những khu vực thấp gần Baring và cực tây Làng Timberlane.

27,000 cfs – Ngập lụt trên diện rộng có thể bao gồm cả các khu vực thường được bảo vệ bởi đê đập.

SÔNG TOLT

13,800 cfs

17,400 cfs

2,500 cfs

3,500 cfs – Con đê ở bờ phía Nam, giữa Cầu Snoqualmie Valley

5,000 cfs – Nước chảy qua Tolt River Road NE ở phụ cận khu San Souci cũ. Tình

8,500 cfs – Đê ở cả hai bên bờ sông có thể bị tràn đỉnh ở đoạn từ Cầu Snoqualmie Valley Trail Bridge đến

SÔNG SNOQUALMIE

45,680 cfs

54,110 cfs

6,000 cfs

12,000 cfs – Các con đường có thể bị tràn đỉnh gồm có Neal

20,000 cfs – Tình trạng ngập lụt với các độ sâu khác nhau xảy ra trên toàn bộ Snoqualmie

38,000 cfs – Một số khu dân cư có thể gặp phải dòng chảy vận tốc lớn gây nguy hiểm ¬và cuốn trôi nhà cửa.

7.5 ft – Dự kiến các khu vực thường xuyên có lũ sẽ bị ngập lụt. Một

8.5 ft – Ngập lụt đáng kể ở Lạch Issaquah, Lạch Tibbetts và Nhánh phía Đông của

9 ft – Ngập lụt trên diện rộng, tương tự như hồi tháng 2 năm 2020 hoặc nghiêm trọng hơn trên khắp thung
lũng Lạch Tibbetts và Issaquah. Issaquah-Hobart Road SE và SR 900 có thể bị dừng lưu thông do ngập nước
và đất đá vụn trên đường. Thực hiện nỗ lực chống lụt ở mức tối đa.

2,800 cfs – Các con đường có thể bị tràn đỉnh và dừng lưu thông,

4,200 cfs – Các con đường có thể bị tràn đỉnh và dừng lưu thông gồm SR 169 gần giao lộ

5,000 cfs – Các con đường có thể bị tràn đỉnh và dừng lưu thông gồm SE Jones Road gần 156th Pl SE, SR 169 gần
giao lộ 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 và
244th Ave SE. Một số con đường trong số này là đường vào các khu dân cư nên cư dân có thể mắc kẹt và cần phải được
sơ tán. Dòng chảy xiết và sâu có thể gây ra tình trạng nguy hiểm trên vùng ngập.

SÔNG

cfs=feet khối/giây
SK

Lưu lượng dòng chảy tại Thị
Trấn Skykomish

T

SN

Các thông tin nêu trong bản đồ này đã được King County tổng hợp từ các nguồn khác nhau và có
thể thay đổi mà không báo trước. King County và Cơ Quan Kiểm Soát Ngập Lụt King County không
tuyên bố hay bảo đảm về tính chính xác, hoàn thiện, kịp thời hay quyền sử dụng thông tin đó, dù là
rõ ràng hay ngụ ý. Tài liệu này không có mục đích sử dụng như sản phẩm khảo sát. King County và
Cơ Quan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại thông thường, đặc biệt, gián tiếp,
vô ý hay có tính hệ lụy nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mất doanh thu hoặc mất lợi nhuận, do
sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích các thông tin có trong bản đồ này. Bất kỳ hành vi bán bản đồ
này hay bán thông tin trên bản đồ này đều bị nghiêm cấm, trừ khi được sự cho phép bằng văn bản
của King County.

Lưu lượng dòng chảy gần
Thành Phố Carnation

Tổng lưu
lượng dòng
chảy tại:

N Nhánh phía Bắc
M Nhánh giữa
S Nhánh phía Nam

Tháng 1/2009

Tháng 10/2019

Tháng 12/1959
Trước khi xây dựng
Đập Sông Tolt.
Tháng 1/2009

Nhân viên King County trên tinh
thần báo động.

Nhân viên King County trên tinh thần
báo động.

Nhân viên King County trên tinh
thần báo động.

Trail và Cầu Highway 203, có thể bị rò nước.

Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie River Road NE (Walker
Road), Snoqualmie Meadowbrook Road và Mill Pond Road.

điều động theo dõi các công trình ngăn lũ, chẳng hạn như các đê đập.

trạng rò nước gia tăng và khả năng ngập ở trong đê ở bờ phía Nam, giữa Cầu
Snoqualmie Valley Trail và Cầu Highway 203.

Valley. Nước có thể tràn đỉnh ở các con đường Fall City-Carnation Road, West Snoqualmie
River Road SE, đoạn từ SE 24th St đến NE Tolt Hill Road, NE Tolt Hill Road và Novelty Flats
Road.

Cảnh Báo Ngập Lụt vẫn tiếp tục hoạt động.

Highway 203. Dòng chảy do thấm ở đê bên bờ Nam, đoạn từ Cầu Snoqualmie Valley Trail Bridge đến Cầu
Highway 203 có thể chảy qua NE 32nd St. Vị trí bị chảy xói có thể thay đổi ở đoạn từ phần đỉnh đường Tolt River
Road NE/361st Avenue NE tới ranh giới phía Đông của Carnation.
Các con đường có thể bị tràn đỉnh gồm có SE Reinig Road, Moon Valley Rd, SE Fish Hatchery Road, SE David
Powell Road, NE 124th St và Woodinville-Duvall Road.
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LẠCH ISSAQUAH

9.53 ft

9.9 ft

6.5 ft

C

SÔNG CEDAR

7,590 cfs

14,200 cfs

1,800 cfs

G

SÔNG GREEN

11,700 cfs*

28,100 cfs

5,000 cfs

Nhân viên King County trên tinh
thần báo động.

Auburn.

7,000 cfs – Ngập ở vùng đất thấp dưới thung lũng và dâng lên Thành Phố

9,000 cfs – Tình trạng ngập lụt với các độ sâu khác nhau xảy ra ở thung lũng và dâng lên Thành
Phố Auburn, cũng như vùng hạ lưu vực Lạch Mill. Southeast Green Valley Road và West Valley
Road có thể bị tràn đỉnh.

12,000 cfs – Các con đê ngăn lũ quan trọng có thể yếu đi do ngấm nước. Tình trạng lũ có thể thay đổi đột ngột,

* dự kiến

Tháng 11/1959
Trước khi xây dựng
Đập Howard Hanson.

11,700 cfs

28,000 cfs

4,000 cfs

5,000 cfs – Ngập lụt tràn bờ có thể dâng lên đến Cầu A-Street ở

7,000 cfs – Mực nước sông cao sẽ xảy ra dọc hàng rào chống lụt tạm ở Thành Phố Pacific. Rất
có khả năng xảy ra dòng chảy tràn đỉnh ở Kênh Government và Butte Avenue và dâng lên Cầu
A-Street ở Thành Phố Pacific và Auburn. Dân cư khu vực Lạch Red có thể gặp phải dòng chảy
vận tốc lớn gây nguy hiểm, lũ quét và ngập lụt khu dân cư.

9,000 cfs – Vận tốc dòng chảy lớn gây nguy hiểm và lũ quét có thể xảy ra trên khắp hệ thống sông. Ngập lụt
tràn bờ dự kiến xảy ra ở Thành Phố Pacific và Auburn. Các đoạn hàng rào chống lụt tạm có thể bị tràn đỉnh. Có
thể xảy ra thiệt hại ở trại ương trứng cá gần Thành Phố Enumclaw. Nước lũ rất có khả năng tràn đỉnh ở SR 410
dâng lên Đập Mud Mountain gần Greenwater.
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Độ cao (mực nước) gần Hobart
Dữ liệu: Thành Phố Issaquah

Lưu lượng dòng chảy gần
Landsburg

Lưu lượng đo được hoặc
dự kiến gần Thành Phố
Auburn

SÔNG WHITE

Lưu lượng xả đo được hoặc
dự kiến từ Đập Mud Mountain

Tháng 2/2020

Tháng 2/2020

Tháng 2/2020

Tháng 1/2009
Dựa trên dữ liệu của
Quân Đoàn Kỹ Sư
Hoa Kỳ (U.S. Army
Corps of Engineers)
từ Đập Mud
Mountain.

Tháng 11/1990

Trước khi xây dựng
Đập Masonry.

Tháng 12/1933
Được báo cáo tại
Sông White gần
Buckley trước khi
xây dựng Đập Mud
Mountain.

Nhân viên King County trên tinh thần báo
động. Phòng Công Trình Công Cộng và
Cảnh Sát Issaquah được thông báo. Bắt
đầu tiến hành theo dõi chờ sẵn.
Nhân viên King County trên tinh
thần báo động.

Nhân viên King County trên tinh
thần báo động.

số con phố bị chặn do nước ngập trên đường. Phòng Nghiệp Vụ
Công Trình Công Cộng Issaquah bắt đầu các hoạt động chống lụt.

gồm SE 184th St và Lower Dorre Don Way SE.

Thành Phố Pacific và Auburn. Ngập lụt tràn bờ rất có khả năng xảy ra ở
Pacific gần Kênh Government. Mực nước cao rất có khả năng xảy ra
dọc hàng rào chống lụt tạm.

Lạch Issaquah. Có thể xảy ra ngập lụt ở nhiều khu vực bên bờ lạch. Phòng Công
Trình Công Cộng Issaquah dốc toàn lực chống lụt.

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 và Dorre Don Way SE. Một số con đường trong số
này là đường vào các khu dân cư nên cư dân có thể mắc kẹt và cần phải được sơ tán.

đặc biệt ở các khu vực được đê bảo vệ. Các thay đổi này có thể bao gồm nước dâng cao nhanh chóng, ngập lụt
diện rộng, đường bị chặn và gián đoạn tiện ích.

