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Підготовка до повені у долині Грін Рівер:
Поради щодо особистої готовності
пацієнтам, що отримують догляд на дому
Інженерні війська СВ США
попередили регіон про те, що на
греблі Говарда Генсона існують
проблеми з цілістю конструкції, які
накладають обмеження на об’єм води,
що може за нею зберігатися цього
року або, можливо, на протязі
декількох років.
Цієї осені частини міст Оберн, Кент, Рентон та
Таквіла мають високий шанс постраждати від
руйнівних повнів. Також під загрозою можуть бути
райони некорпоративного округу Кінг. Якщо на
протязі сезону повнів (приблизно з жовтня по
березень) будуть йти сильні та затяжні дощі,
багато будинків та бізнесів у долині Грін Рівер, які
зазвичай не затоплює, можуть опинитися під
водою, що досягатиме 10 футів у висоту. Крім
того, вода залишатиметеся у долині до того, як її
зможуть відкачати – процес, який може тривати
до 8 тижнів.

Залежно від того, де у долині Грін Рівер ви
мешкаєте, ми радимо вам підготуватися до
високого ризику затоплення та тривалого
часу відбудови.
Мешканцям Оберну, Кенту, Рентону та Таквіли та
районів некорпоративного округу Кінг треба
підготуватися до:
•
•
•
•

невеликої або сильної повені
втрати електрики
втрати каналізаційної системи
перекриття доріг

Щоб підготуватися до ризику бути
затопленими, зробіть наступне:
Якщо ви мешкаєте у долині Грін
Рівер, придбайте страховий поліс від
повені.
Для того, щоб активувати страховий
поліс, знадобиться 30 днів. Зв’язуйтеся
зі своїм страховим агентом або
представниками програми
національного страхування від повені:
www.floodsmart.gov, 1-888-379-9531.
Переконайтеся у тому, що ваш поліс
покриває шкоду в наслідок забитої
каналізаційної системи.
Розробіть план переселення.
Цілком можливо, що ви не зможете
повернутися додому на протязі
декількох тижнів або місяців. Зараз
розробіть план щодо того, де ви будете
мешкати та отримувати нагляд.
Переконайтеся у тому, що усі, хто за
вами наглядає, знають цей план у
деталях. Якщо у вас є домашні тварини,
не залишайте їх. Подбайте про надійне
місце, де вони зможуть залишитися.
Розробіть комунікаційний план
У випадку евакуації
подбайте про те, щоб усі,
хто за вами наглядає,
представники компанії
медичного страхування,
та усі ті, від кого ви
залежите, знали, куди ви
евакуювалися та як з
МОЖЛИВА
вами зв’язатися.
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Розробіть план евакуації.

У вас може бути лише 8 годин, щоб евакуюватися.
Працюйте разом зі своїми сусідами, рідними та
тими, хто за вами наглядає, щоб підготувати такі
речі:
•

Аварійний набір у дорогу. (Дивіться лист
речей, які треба включити до вашого аварійного
набору)

•

Важливі речі, що зберігаються у зручному,

•

Надійний вид транспорту, якщо вам
потрібно евакуюватися. Зараз обговоріть з

безпечному місці, і де ви можете легко та швидко
їх знайти. Сюди належать:
 Мобільний телефон та зарядний прилад
 Зубні протези
 Слухові апарати та додаткові батарейки
 Інвалідне крісло, ходунки, костилі та інші
підручні засоби для ходіння
 Респіратор
 Окуляри та/контактні лінзи з миючою
рідиною
 Погодне радіо AM або NOAA , що працює на
батарейках або з приводною ручкою для
отримання термінових сигналів тривоги.

вашими рідними та тими, хто за вами наглядає,
план вашої безпечної евакуації з дому до
безпечного місця. Якщо для евакуації вам
потрібна спеціально тренована служба медичного
перевезення, переконайтеся у тому, що ваша
організація охорони здоров’я вдома завчасно
повідомила про це у організацію охорони здоров’я
округу Сієтл та Кінг.
•

Шлях евакуації. Разом з представниками

транспортної компанії обміркуйте шлях евакуації,
що не пов'язаний з дорогою штату 167 або
іншими дорогами у руслі долини Грин Ривер.
Пам’ятайте, що дороги, якими ви звичайно
користуєтеся, можуть бути закритими через
повінь. Отже, евакуюйтеся коли вам накажуть,
щоб не потрапити у пастку та небезпечну
ситуацію!

Зберіть доступний та
портативний аварійний набір,
що містить наступні речі:
• Ліки
• Список імен та номерів телефонів

важливих людей, як, наприклад, тих, хто
за вами наглядає, близьких друзів та
членів родини, представників компанії
медичного страхування та компанії
страхування домовласників/орендаторів.
• Інформацію про ваше здоров’я, як то копії
рецептів, список медичних умов, ім’я та
контактну інформація ваших лікарів та тих,
хто за вами доглядає
• Зміну одягу
• Їду та напої на три доби
• Зайві батарейки для кисневого автомату,
дихального устрою, слухових апаратів,
кохлеарного імплантату, мобільного
телефону та інших критично важливих
пристроїв. Примітка: поміркуйте над тим,
щоб придбати морську батарею для
підтримання пристроїв, що потребують
електроенергії на протязі декількох годин.

За додатковою
інформацією звертайтеся
до управління по
керуванню діями у
надзвичайній обстановці у
вашому місті:
Оберн:
253-876-1925
Кент:
253-856-4440
Рентон:
425-430-6400
Таквіла:
206-433-1800
Некорпоративний
округ Кінг:
206-296-3830
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