သတိေပးခ်က္။

ေဘးအႏၱရယ္ကင္းကင္း

Columbia Slough (ကိုလံဘီယာ
ျမစ္မွ) ငါးမ်ားသည္ စားသံုးရန္အႏၲရာယ္
ရွိႏိုင္သည္။
ငါးဆိုသည္မွာ ပရိုတင္းဓါတ္ရရွိေသာ
အဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ Columbia
Slough (ကိုလံဘီယာျမစ္)းအတြင္းရွိ ငါးတခ်ိဳ႕သည္
ပိုလီကရိုနိတ္တက္ ဘီဖက္လင္း (PCBs)ႏွင့္
ပိုးသတ္ေဆး ကဲ့သို႔ေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္
အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။္
Oregonက်န္းမာေရးအာဏာပိုင္(OHA)
သည္ စုတ္ယူစားသံုးေသာငါးႀကီးမ်ားမွအပ
ျမစ္တြင္ဖမ္းမိေသာ ငါးမ်ားအားလုံးမွ တစ္လလွ်င္
တစ္တန္းမွ်သာစားသံုးရန္ အႀကံျပဳသည္။
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္၏ ေနာက္္ေက်ာမွာ
ျပထားသည့္အတိုင္း အတြင္းကလီစာမ်ားကို
ဖယ္ထုတ္ၿပီး ငါးကိုစင္ၾကယ္ေအာင္ ထားရပါမည္။

စမတ္က်က် ငါးရွာပါ။
Kelley Point Park
Kelley Point ပန္းၿခ
Bybee & Smith
Lakes / အင်းအိုင်
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ဘယ္ငါးကို နည္းနည္းေလ်ာ႔ကာ
စားသံုးသင့္သနည္း။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တစ္ခုကဲ့သို႔
ျမစ္မွဖမ္းမိေသာငါးမ်ား အားလံုးနီးပါးမွ လစဥ္
ငါးတစ္တန္းမ်ွသာ စားသံုးပါ။
တစ္တန္းမ်ွသာ
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Airport/ Portland
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lvd /

ကိုလ

ံဘီယ

စ္

ာလမ

္း

Blue & Fairview
Lakes / အင်းအိင
ု ်

ဘယ္သူေတြအႏၱရာယ္
အမ်ားဆုးံ လဲ။
• ကိယ
ု ၀
္ န္ေဆာင္အမ်ိဳး သမီး

• ကိယ
ု ၀
္ န္ရက
ိွ ာစ၊
ေမြးကင္းစႏု႕ိ တိက
ု မ
္ ခ
ိ င္ႏင
ွ ့္ 6 ႏွစေ
္ အာက္
ကေလးငယ္မ်ား
• ေခ်ာင္းအတြငး္ မွ ငါးအေျမွာက္
အမ်ားစားသုးံ သူမ်ား

Carp / ငါး

Black Crappie / ငါးဖိန္း

တစ္လလ်ွင္ တစ္ႀကိမ္
Sunfish / ငါးပုင္

Bluegill / ငါးပါးနီ

Largemouth Bass / ငါးသေလာက္

Large-scale sucker /
စုတ္ယူစားသံုးေသာငါးႀကီး

Fish Smart.
Eat Safe.

လစဥ္ စုတယ
္ စ
ူ ားသံးု ေသာငါးႀကီးကို
ႏွစတ
္ န္းမ်ွသာ သိမ
႔ု ဟုတ္
တစ္ေကာင္လးုံ မ်ွသာ စားသံးု ပါ။

PCBsႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္
အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေနသည့္
ငါးမ်ားစားသံုးျခင္းမွ
ဘယ္လိုက်န္းမာေရး
အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ႏုင
ိ ္မလဲ။
• ကေလးမ်ားတြင္ ေစာစီးစြာ
ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္ မႈႏွင့္
အာရံုေၾကာစနစ္္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို
ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။

• မ်ိဳးပြားစနစ္ႏွင့္ ခုခံအားစနစ္ကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။
• ကင္ဆာ ျဖစ္ႏႈန္းျမင့္ေစႏိုင္ သည္။

OHAသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ Columbia Slough (ကိုလံဘီယာျမစ္) ငါးဖမ္းမႈ အႀကံေပးျခင္းကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

Columbia Slough (ကိုလံဘီယာျမစ္မွ)ရရွိေသာငါး အႀကံေပးခ်က္
ကၽြႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ကို
ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မလဲ။

သင္၏အစားအစာ အ႐ြယ္အစားသည္
သင္၏အ႐ြယ္အစားေပၚတြင္ မူတည္သည္။

• ျမစ္မွရရိွေသာငါးမွ တစ္လလွ်င္ ညြန္ၾကားထားသည့္
အရည္အတြက္မ်ွသာ စားသံုးပါ(အေရွ႕ဘက္ရွိ
အနီေရာင္အကြက္တြင္ ျပထားသည္ကဲ့သို႔)။
ပုံမွန္အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ စားသံုးရန္(၈ေအာင္စ)
လူတစ္ဦး၏ လက္အထူအ႐ြယ္အစားခန္႔ သို႔မဟုတ္
ဖဲထုပ္ႏွစ္ထုပ္အရြယ္ခန္႔၏ အထူႏွင့္အရြယ္အစားရိွသည္။
အရြယ္ေရာက္ခါစႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ပိုေသးငယ္ေသာ
ပမာဏကို စားသံုးသင့္သည္။

၈ ေအာင္စ

အစားအစာ အ႐ြယ္အစား =
8 ေအာင္စတစ္တန္း
သို႔မဟုတ္

၄ ေအာင္စ

လက္၏ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ အထူ သို႔မဟုတ္
A

• အကယ္၍ သင့္အား ငါးကိုေပးသည္ သို႔မဟုတ္
စတိုးဆိုင္တစ္ခုမွ မဟုတ္သည့္ ငါးကိုဝယ္ယူပါက ငါးသည္
မည္သည့္ေနရမွ ရရိွေၾကာင္းကို ေမးျမန္းပါ။

A

A

ဖဲထုပ္ႏွစ္ထုပ္၏ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ အထူ

ျမစ္အတြင္းမွ ငါးကိုစားမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ
• ေခါင္း အေရျပား၊ သည္းေျခ၊
ေက်ာရိးု ႏွင့္ ဗိက
ု သ
္ ား
အဆီမ်ားကုိ လွးီ ၿပီး လႊငပ
့္ စ္ပါ။
ငါးအသားလႊာကိသ
ု ာ စားသံးု ပါ။

အေရခြံႏႊာပါ

80

ေပါင္ ၁၆၀

ေပါင္ ၈၀

မည္သည့္ငါးကို က်ြန္ေတာ္

ေက်ာရးိႏ
ု င
ွ အ
့္ တူ
အဆီကလ
ုိ းီွ ထုတပ
္ ါ။

အဆင့္တုိင္း လိုက္နာပါ -

160

A

• ျမစ္အတြင္းမွ ငါးကို စားမည္ဆိုပါက အေကာင္ေသးၿပီး
ပိုငယ္ေသာ ငါးကိုသာစားပါ။

ပိုစားသံုးသင့္ပါသလဲ။
ဆယ္လ္မြန္ႏွင့္

ငါးဖယ္ငါးမ်ားကို
စားသံုးသင့္သည္။

OK

ထိုငါးမ်ားသည္ ၄င္း၏

• ငါးအသားလႊာကိသ
ု ာ စားသံးု ပါ။

ဘ၀ အခ်ိန္အမ်ားစုကို သမုဒၵရာထဲတြင္

• ငါးအသားလႊာမ်ားကို
(အေရျပား၊ အဆီမပါ၀င္ေစဘဲ)
ဖုတျ္ ခင္း၊ ျပဳတ္ျခင္း၊ မီးကင္ျခင္း၊
ေပါင္းျခင္းျဖင့္ အဆီမ်ား
စီးထြကသ
္ ာြ းေစပါ။

အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီး

ငါးေဘးတစ္ေလွ်ာက္
အဆီစုေနရာမ်ားကို

အဆိပ္အေတာက္္ပစၥည္းအနည္းငယ္သာ
ပါ၀င္သည္။

ဗိုက္အဆီကို လွီးထုတ္ပါ

ငါးမွ်ားဖို႔ လံုၿခံဳတဲ့ေနရာေရာ

• ျမစ္အတြငး္ မွ ငါးကို
အစိမး္ မစားပါႏွင။့္

ရွရဲိ ႕လား။

ရွပါတယ္
ိ
။ သမုဒၵရာသို႔

• အဆီမ်ားအတြငး္ ႏွစၿ္ ပီး ခ်က္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ စားျခင္းမျပဳရ။

သြားလာေနသည့္ငါးမ်ားသည္
အဆိပ္အေတာက္ရိွမႈ နည္းႏုင
ိ ္သည္။

စတိုးဆိုင္မွ ဝယ္ေသာငါးကို စားသံုးရန္ ေဘးကင္းပါသလား။

ကိုလံဘီယာ၊ ကလက္မက္စ္ သို႕မဟုတ္

စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာငါးမ်ားတြင္ မာက်ဴရီ၊ PCBsႏွင့္အျခားအဆိပ္သင့္
ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္၏ထိေတြ႕မႈကို မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်မည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အႀကံဥာဏ္မ်ားအတြက္ www.healthoregon.org/fishadvရွိ OHA၏၀ဘ္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

ဆန္းဒီးျမစ္မ်ားသည္
သင့္အတြက္အႏၱရာယ္ပိုနည္းနိုင္သည္။
တျခားေနရာမ်ားတြင္ ငါးမမွ်ားခင္ တျခား
ငါးစားသံုးမႈဆိုင္ရာ

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ငါးအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ စားသံုးျခင္း လမ္းညႊန္ -

အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း www.

www.healthoregon.org/fishadv

healthoregon.org/fishadv တြင္
ေလ့လာပါ

ေပါ့ထ္လမ္ၿမိဳ႕ - ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈျဗဴရို - ကိုလံဘီယာျမစ္ ငါး အႀကံေပး -

www.portlandoregon.gov/bes/FishAdvisory

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ေဆာင္မႈျဗဴရိိုအေနႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရေသာ
ွိ
ထိေတြ႕ခြင့္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားပါသည္။
ဘာသာျပန္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေနထိိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လိိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားအတြက္
503-823-7740 သိို႔မဟိုတ္ Oregon Relay Service 711 သိို႔ ေခၚဆိုိပါ။
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