Kalusugan at Medikal
Kautusan sa Lugar
Pagplano sa Baha sa Green River Valley:

Mga Paalala sa Personal na Paghahanda para sa
Kalusugan at para sa Pag-alaga ng Pasyente sa Bahay
Ang “US Army Corps of Engineers” ay
nagbigay alerto sa rehiyon na ang
Howard Hanson Dam ay may problema
sa integridad ng estruktura nito na
nagbibigay limistasyon sa dami ng tubig
na maaari nitong maimbak sa taon na
ito, at sa mga taon pang darating.
Mga parte sa lugar ng lunsod ng Auburn, Kent,
Renton at Tukwila ay nahaharap sa maaaring
mangyaring ganap na pagbaha sa darating na
kapanahonan ng taglagas. Ang mga lugar sa
“unincorporated” King County ay maaari ding
madamay. Kapag malakas at walang humpay na
ulan ang mangyayari sa kapanahunan ng baha (mga
bandang Oktubre hanggang Marso), maraming mga
bahay at kalakal sa Green River Valley na dating
hindi binabaha ay maaaring bahain at aabot ng 10
talampakan. Bukod dito, mananatili ang tubig sa
Valley hanggang ito ay mabombang palabas – ang
paggawa nito ay maaaring tumagal ng hanggang 8
linggo.
Base sa inyong lugar sa Green River Valley,
hinihimok namin kayo na maghanda para sa
malalang panganib ng pagbaha at mahabang
pagnunumbalik sa dati.
Ang mga nakatira sa Auburn, Kent, Renton o
Tukwila at mga lugar sa “unincorporated” King
County ay kailangang maghanda para sa:
•
•
•
•

Mahinay hanggang malalang pagbaha
Pagkawala ng koryente
Pagkawala ng serbisyo sa alkantarilya
Pagsasara sa mga daan

Gawin mo ngayon ang mga
sumusunod na pagkilos sa
paghahanda sa panganib na ito:
Kapag ikaw ay nakatira sa Green
River Valley, bumili ng seguro sa
baha.
Tumatagal ng 30 araw bago magkabisa
ang polisa kung kayat tawagan ang iyong
ahente ng seguro o ang National Flood
Insurance Program: www.floodsmart.gov,
1-888-379-9531. Tiyakin na ang iyong
polisa ay saklaw ang pinsalang dulot ng
dumi sa arkantarilya.

Magkaroon ng plano sa paglikas.
Maaaring hindi ka makabalik sa iyong
bahay ng ilang linggo o buwan. Gumawa
ng plano ngayon kung saan ka titira at
tatanggap ng pangangalaga. Tiyakin na
alam ng iyong tagapag-alaga ang detalye
ng planong ito. Kung mayroon kang mga
alagang hayop, huwag mo silang iwan.
Maghanda ng ligtas na lugar kung saan
maaring mamalagi ang mga ito.

Gumawa ng planong pahatiran.
Kapag ikaw ay lumisan,
siguruhing tawagan ang
mga tagapag-alaga,
tagapamahala ng seguro
sa medikal, at ibang mga
taong inaasahan mo upang
ipaalam sa kanila kung
saan ka lumisan at kung
paano ka nila makakausap.

MAAARING
PAGBAHA
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Maghanda ng plano sa pag-likas.
Maaaring magkaroon ka lang ng konting panahon
katulad ng 8 oras na babala upang lumikas.
Makipagtulungan sa iyong mga kapitbahay at mga
tagapag-alaga upang makatiyak na mayroon ka na
nitong mga sumusunod:
• Isang pang-emerhensiyang “Kasangkapang

Taglay sa Paglisan”. (Tignan ang talaan ng mga
bagay na ito upang masama sa iyong pangemerhensiyang Kasangkapang Tanglay sa
Paglisan)
• Mga mahahalagang bagay na nakatabi sa isang

kombenyente at ligtas na lugar upang mabilis at
madali mo silang makuha. Ang mga bagay na ito
ay kinabibilangan ng:
 Telepono (Cell phone) at pangkarga
 Artipisyal na mga ngipin (Dentures)
 Gamit sa pakinig at karagdagang baterya
 Upuang de gulong, tungkod, panlakad, saklay
o iba pang gamit sa paglakad
 Gamit sa paghinga (Respirator)
 Salamin at/o lente sa mata na may kasamang
solusyong panlinis
 Radyong AM na may baterya o may pihitan o
NOAA radyong pang ulat ng panahon para sa
mga dagliang babala ng kalikasan.
• Maaasang sasakyan kung kailangan mong

lumisan. Kausapin ngayon ang mga mahal sa buhay
at tagapag-alaga upang bumuo ng plano sa maayos
na paglisan mula sa iyong bahay hanggang sa ligtas
na lugar. Kung kailangan mo ang isang bihasang
serbisyo ng sasakyang medikal sa paglisan, tiyakin
na ang ahensiya na namamahala sa kalusugan sa
pamamahay mo ay napagsabihan na ang ‘Public
Health – Seattle & King County” ng maaga.
• Daan sa paglikas. Makipagtulungan sa

namamahala ng iyong sasakyan sa paglikas upang
malaman ang mga ibang daanan na hindi umaasa
sa Rutang Estado 167 o iba pang mga daan na
malapit sa Green River Valley floor. Alalahanin na
ang mga daang palagi mong ginagamit ay maaaring
sarado dahil sa baha. Kaya’t kailangang lumikas ka
kapag iniutos upang maiwasan ang hindi makalabas
at malagay sa mapanganib na sitwasyon!

Bumuo ng madaling makuha at
maisakay na “Kasangkapang Taglay
sa Paglisan” na kasama ang mga
sumusunod na bagay:
• Mga gamot
• Talaan ng mga pangalan at mga telepono ng
mga importanteng tao katulad ng mga
tagapag-alaga, pangunahing mga kaibigan,
kapamilya, tagapamahala sa segurong
medikal at tagapamahala sa seguro ng
bahay/paupahan.
• Impormasyon sa kalusugan katulad ng mga
kopya ng preskripsiyon, talaan ng estado ng
kalusugan, ang pangalan at impormasyon ng
iyong manggagamot at tagapangalaga.
• Pagpapalit ng damit
• Katumbas ng 3 araw na pagkain at inumin
• Karagdagang baterya para sa oksiheno,
kagamitan sa paghinga, kagamitan sa
pagdinig, “cochlear implants”, telepono (cell
phone) o iba pang kritikal na gamit. Nota:
pag-isipang bumili ng bateryang marino
upang mapanatili ng ilang oras ang paggamit
ng mga pangmedikong kagamitang
nagdedepende sa koryente.

Para sa karagdagang
impormasyon, tawagan ang
tanggapan ng tagapamahala sa
emerhensiya sa lunsod :
Lunsod ng Auburn: 253-876-1925
Lunsond ng Kent:

253-856-4440

Lunsod ng Renton: 425-430-6400
Lunsod ng Tukwila: 206-433-1800
Unincorporated
King County:

206-296-3830
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