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Công tác thực địa cho một đường ống nước thải mới ở Khu vực Coal
Creek sẽ tiếp tục trong tháng Bảy
Quận Kinhg đang lập kế hoạch nâng cấp một đường ống nước thải của khu vực, phục vụ
khu vực Bellevue và Newcastle. Là một phần trong công việc này, nhóm dự án đang thực
hiện công tác thực địa để đánh giá các tình trạng đất đai và nước ngầm. Hoạt động này sẽ
giúp xác định được một tuyến đường ống nước thải nhằm làm giảm các tác động tới Khu
vực Thiên nhiên Coal Creek.
Bắt đầu ngay từ ngày 25 tháng 7, nhóm dự án Quận King sẽ bắt đầu các lỗ khoan thử
nghiệm dọc theo Đại lộ Coal Creek Parkway và các đường phố lân cận. Nhóm dự án của
Quận hiện đang xác định một đường ống nước thải nhằm giảm các tác động tới Khu vực
Thiên nhiên Coal Creek. Đường ống nước thải mới sẽ cung cấp công suất cần thiết cho một
cộng đồng đang tăng trưởng và cho phép chúng ta chuyển được hầu hết phần đường ống
nước thải ra khỏi địa điểm hiện tại của nó tại Coal Creek.
Hoạt động khoan sẽ diễn ra ở một số địa điểm dọc theo Đại lộ Coal Creek Parkway và ba
đường phố lân cận. Các đội công tác sẽ cần 2-4 ngày để khoan tại từng địa điểm. Hoạt động
xây dựng một tuyến đường ống nước thải mới hiện dự kiến bắt đầu vào năm 2021.

Xem bản đồ ở trang sau để biết các khu vực thi công.
Song hành cùng với quý vị trong suốt quá trình thi công:
Quận King cam kết cập nhật thông tin cho quý vị để quý vị có thể lên kế hoạch trước và
liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc mối bận tâm nào.
Sau đây là những điều quý vị cần biết để lên kế hoạch trước:
• Sẽ đóng làn đường dành cho xe cộ, làn đường xe đạp và vỉa hè gần các khu vực
khoan trong giờ thi công.
• Các biển báo, tại những nơi cần thiết, sẽ được lắp đặt để thông báo trước 48 giờ.
• Giờ thi công là từ 7 giờ sáng đến 3:30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.
• Hoạt động khoan tại các phố lân cận sẽ được tiến hành vào thời gian ban ngày và khả
năng tiếp cận các nhà ở và các đường lái xe vào nhà sẽ vẫn được duy trì. Các máy
khoan sẽ được để lại trên công trường cho đến khi dự án hoàn thành.
Và sau đây là các cách quý vị có thể liên lạc với chúng tôi:
• Quận King sẽ đăng tải các cập nhật tại: www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer
• Gọi hoặc gửi email cho Monica Van der Vieren qua số 206-477-5502 hoặc
monica.vandervieren@kingcounty.gov
• Đăng ký nhận các tin nhắn thông báo bằng cách nhập KING COALCREEK và gửi
tới số 468-311.

Vui lòng lái xe chậm trong khu vực và chú ý tới những người đi
bộ, người đi xe đạp và công nhân.
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CÁC DẠNG THỨC SẴN CÓ KHÁC
206-477-5371 / 711 (TTY Tiếp Âm)

Các đội công tác và thiết bị sẽ chiếm đóng các địa điểm dọc theo Đại lộ Coal Creek và
trên các đường phố lân cận.

