ຄ�ຳເຕືອນ!

ກິນປາຢ່າງສະຫຼາດ.
ກິນຢ່າງປອດໄພ.

ປາຈາກບຶງ Columbia Slough
(ບຶງໂຄລັມເບັຽ) ອາດບໍ່ປອດໄພ
ທີ່ຈະກິນ.
ປາແມ່ ນແຫຼ່ງໂປຕີນທີ່ດີເລີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ປາໃນບຶງ Columbia Slough ອາດປົນເປ້ື ອນ
ສານເຄມີ ເຊັ່ນ ສານໂພລີຄລໍຣີເນດ
ໄບຟີນິລ (polychlorinated biphenyls, PCBs)
ແລະຢາຂ້າແມງໄມ້ . ອົງການສຸ ຂະພາບຣັຖອໍ
ຣິກອນ (Oregon Health Authority, OHA)
ແນະນ�ຳໃຫ້ ກິນປາ 1 ຕ່ ອນເທົ່ານ້ັ ນ ຕ
 ່ໍ ເດືອນ
ສ�ຳລັບປາທັງໝ
ົ ດທີ່ຈັບມາຈາກບຶງ Slough
ຍົກເວ້ັ ນແຕ່ ປານ້� ຳຈືດຂະໜາດໃຫຍ່ (Largescale sucker). ຄວນລ້າງປາໃຫ້ ສະອາດ ແລະ
ຄວັກໄສ້ ໃນອອກດ່ັ ງສະແດງຢູ່ໜ້າຫັ ຼ ງ.

Kelley Point Park
ສວນສາທາລະນະ
ທະເລສາບ
Bybee ແລະ
Smith Lakes
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ປາຫຍັງແດ່ ທີ່ຂ້ າພະເຈ້ົ າຄວນກິນໜ້ອຍລົງ?
ກິນປາ 1 ຕ່ ອນເທົ່ານ້ັ ນ ຕໍ່ເດືອນສ�ຳລັບປາເກືອບທັງໝ
ົ ດທີ່
ຈັບມາຈາກບຶງ Slough, ເຊັ່ນ ປາຕ່ າງໆ ທ່ີ ສະແດງຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ .

ຕ່ ອນເທົ່ານ້ັ ນ

1

Carp / ປາໃນ

Black Crappie /
ປາແບລັກ ແຄຣບປ້ີ

ຕໍ່ເດືອນ
Sunfish / ປາຊັນຟິສ

Bluegill /
ປາບລູ ກິລ

Largemouth Bass /
ປາລາຈເມົາທ໌ແບສ

Large-scale sucker /
ປານ້� ຳຈືດຂະໜາດໃຫຍ່

Fish Smart.
Eat Safe.

ກິນ ສະເພາະສ່ ວນໂຕປາ
1 ໂຕເທົ່ານ້ັ ນ ຫື ຼ 2
ຕ່ ອນເທົ່ານ້ັ ນ ຕໍ່ເດືອນ
ສ�ຳລັບປານ້� ຳຈືດຂະໜາດໃຫຍ່ .
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ໃຜແດ່ ມີຄວາມສ່ ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ?
• ຜູ້ ຍິງທີ່ອາດຖືພາໄດ້

• ທ
 າລົກໃນທ້ອງທີ່ກ�ຳລັງເຕີບໂຕ,
ທາລົກທີ່ກິນນົມແມ່ ,
ແລະເດັກອາຍຸຕ�່ຳກວ່ າ 6 ປີ
• ປະຊາຊົນທີ່ກິນປາຈ�ຳນວນຫຼາຍຈາກບຶງ
Slough

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ອາດ
ເປັນໄປໄດ້ຈາກການກິນປາທີ່ປົນ
ເປື້ອນສານ PCBs ແລະຢາຂ້າ
ແມງໄມ້ ມີຫຍັງແດ່?
• ຄວາມເສັຽຫາຍຕໍ່ສະໝອງແຕ່ ຫົວທີ
ແລະພັດທະນາການດ້ານລະບົບ
ປະສາດໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ
• ອັນຕະລາຍຕ່ໍ ລະບົບສືບພັນ ແລະລະບົບ
ພູ ມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍ
• ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງຫຼາຍຂ້ຶ ນ

OHA ໄດ້ ປັບປຸງຂ້ໍ ມູນຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບປາຈາກບຶງ Columbia Slough ໃນເດືອນທັນວາ 2019.

ຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບປາຈາກບຶງ Columbia Slough
(Columbia Slough Fish Advisory)

ຂະໜາດຂອງອາຫານຂອງທ່ານຂ້ຶ ນຢູ່ກັບ
ຂະໜາດໂຕຂອງທ່ານ

ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ດ້ ານສຸຂະພາບໄດ້ ແນວໃດແດ່ ?
• ກິນປາສະເພາະຕາມຈ�ຳນວນທີ່ແນະນ�ຳໄວ້ ຕ່ໍ ເດືອນສ�ຳລັບປາ
ຈາກບຶງ Slough (ເຊັ່ນວ່າ ປາຕ່າງໆ ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນກ່ອງ
ສີແດງທາງດ້ານໜ້າ). ຂະໜາດຂອງອາຫານທີ່ເປັນປາສ�ຳ
ລັບຜູ້ ໃຫຍ່ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ ວ (8 ອອນຊ໌) ແມ່ ນປະມານ
ຂະໜາດ ແລະຄວາມໜາຂອງມືຄົນເຮົາ ຫື ຼ ປະມານຂະ
ໜາດໄພ້ 2 ຊຸມ. ຜູ້ ໃຫຍ່ ທີ່ໂຕນ້ອຍ ແລະເດັກ ຄວນກິນປາ
ໃນປະລິມານໜ້ອຍລົງ.

8 ອອນຊ໌

ຂະໜາດຂອງອາຫານ =
ຕ່ ອນປາ 8 ອອນຊ໌, ຫື ຼ

4 ອອນຊ໌

ຂະໜາດ ແລະຄວາມໜາຂອງມື, ຫື ຼ
A

A

A

• ຖ້ າວ່າ ທ່ ານກິນປາຈາກບຶງ Slough, ໃຫ້ ກິນໃນຈ�ຳນວນ
ໜ້ອຍ, ກິນປາໂຕນ້ອຍ.
• ຖ້ າວ່າ ທ່ ານໄດ້ ຮັບປາ ຫື ຼ ຊ້ື ປາທີ່ບ່ໍ ແມ່ ນຈາກຮ້ານຄ້າ, ຂໍ
ໃຫ້ ຖາມເພິ່ນວ່າ ປານ້ັ ນມາຈາກໃສ.

A

ຂະໜາດແລະຄວາມໜາຂອງໄພ້
2 ຊຸມ

ເມື່ອກິນປາຈາກບຶງ Slough, ຈ່ົ ງປະຕິບັດຕາມຂ້ັ ນຕອນເຫ່ົ ຼ ານ້ີ :
• ຕັດຫົວປາ, ໜັງ, ໄ ສ້, ໄຂມັນຢຫ
ູ່ ຼັງ

ລອກໜ
ັ ງ
ອອກ

ແລະທ້ອງປາຖິ້ມ. ສານປົນເປື້ອນ
ແມ່ນສະສົມຢໃ
ູ່ ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້.

160

80

160 ປອນດ໌

80 ປອນດ໌

ມີປາໃດແດ່ ທີ່ຂ້າພະເຈ້ົ າ
ຄວນກິນຫຼາຍຂ້ຶ ນ?

ຕັດໄຂມັນທີ່
ຢູ ່ ຫັ ຼ ງອອກ

ກິນປາ ເຊັ່ນວ່າ ປາແຊມ
ມອນ ແລະປາສະຕີລ
ເຮດ. ປາເຫົ່ ຼ ານ້ີ ສ່ວນ
ຫຼາຍອາໄສຢູ່ໃນມະຫາ
ສະໝຸດ ແລະມີສານປົນເປ້ື ອນໃນ
ປະລິມານຕ�່ຳກວ່ າ.

OK

• ອົບ, ຕົ້ມ, ປິ້ງ, ຫຼື ໜຶ້ງຕ່ອນປາ
(ໂດຍບໍ່ມີໜັງ ຫຼື ໄຂມັນ) ແລະປ່ອຍ
ໃຫ້ໄ ຂມັນໄຫຼຢົດອອກໝົດກ່ອນ.
• ກິນສະເພາະຕ່ອນປາ.
• ຢ່າກິນປາດິບຈາກບຶງ Slough.
່
• ຢ່າກິນ ຫື ຼ ຄົວປາໂດຍມີໄຂມັນໄຫຼຢົດ ຕັດສ່ວນທີເປັນໄຂມັນທາງດ້ານ
ຂ້ າງຂອງປາອອກ

ມີບ່ອນທ່ີ ປອດໄພກວ່ າໃນ
ການຕຶກປາບໍ່?

ແລ່ ເອົາໄຂມັນ
ຢູ ່ ທ້ອງປາອອກ

ມີ. ປາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດ
ອາດມີສານປົນເປ້ື ອນໜ້ອຍກວ່ າ.
ການຕຶກປາໃນເຂດແມ່ ນ້� ຳ
Columbia, Clackamas, ຫື ຼ Sandy
ອາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງ
ທ່ ານ. ກ່ ອນຈະໄປຕຶກປາໃນເຂດ
ອື່ນໆ, ໃຫ້ ກວດກາເບິ່ງຄ�ຳແນະນ�ຳ
ອື່ນໆ ກ່ ຽວກັບປາ ທີ່ເວັບໄຊ
www.healthoregon.org/
fishadv.

ປາທີ່ຊ້ື ມາຈາກຮ້ານຄ້າແມ່ ນປອດໄພພໍທີ່ຈະກິນບໍ່?

ກວດກາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊຂອງ OHA ທີ່ www.healthoregon.org/fishadv ສ�ຳລັບຄ�ຳແນະນ�ຳ
ກ່ ຽວກັບວິທີການຫຼຸດຜ່ອນການສ�ຳຜັດກັບສານບາຫຼອດ, ສານ PCBs, ແລະສານເຄມີທີ່ມີ
ພິດອ່ື ນໆ ໃນປາທີ່ຂາຍຢູ່ທີ່ຮ້ານຄ້າ.

ສ�ຳລັບຂ້ໍ ມູນເພີ່ມເຕີມ

Oregon Health Authority (ອົງການສຸຂະພາບຣັຖອໍຣິກອນ), Fish Advisories and
Consumption Guidelines (ຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບປາ ແລະແນວທາງໃນການບໍລິໂພກ) —
www.healthoregon.org/fishadv
City of Portland Bureau of Environmental Services Columbia Slough Fish Advisory
(ເມືອງພອທແລນດ໌ ຫ້ ອງການບໍລິການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບປາຈາກບຶງ
Columbia Slough) www.portlandoregon.gov/bes/FishAdvisory

້ັ ນທີ່ຈະສະໜອງການເຂ້ົ າເຖິງທີ່ມີປະໂຫຍດ. ເພື່ອ
The Bureau of Environmental Services (ຫ້ ອງການບໍລິການສ່ິ ງແວດລ້ອມ) ມຸ່ ງໝ
ຮ້ ອງຂໍເອົາການແປພາສາ, ນາຍພາສາ, ການດັດແປງອື່ນໆ, ການອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຫື ຼ ອຸ ປະກອນຊ່ວຍເຫື ຼ ອ, ກະຣຸນາໂທຣ
503-823-7740 ຫື ຼ ບໍລິການຣີເລ ເຊີວິສ (Oregon Relay Service) 711.
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