
ປາຫຍັັງແດ່່ທ່່ີ່ຂ້້າພະເຈ້້ົ້າຄວນກິິນໜ້້ອຍັລ້ົງ? 

ກິິນປາ 1 ຕ່່ອນເທ່້ີ່ານ້ັນ ຕ່ໍ່� ເດືືອນສ່ຳາລັັບປາເກືິອບທັັງໝົົດືທ່ັ� ຈັັບມາ
ຈັາກິບຶງ Slough, ເຊັັ່� ນ ປາຕໍ່�າງໆ ທ່ັ� ສຳະແດືງຂ້້າງລ່ັ�ມນ້່.

ໃຜແດ່່ມ່ີຄວາມີສ່່ຽງຫຼາຍັທ່່ີ່ສຸ່ດ່?
• ຜູ້້້ ຍິິງ ທ່ັ�  ອາດື ຖືື ພາໄດ້ື

•  ທັາ ລົັກິ ໃນ ທ້ັອງ ທ່ັ�  ກ່ິາ ລັັງ ເຕ່ໍ່ບ ໂຕໍ່, 
ທັາ ລົັກິ ທ່ັ�  ກິິນ ນົມ ແມ� , 
ແລັະ ເດັືກິ ອາ ຍ່ິ ຕ່ໍ່� າ ກິວ່�າ 6 ປ່ 

• ປະ ຊັ່າ ຊົັ່ນ ທ່ັ�  ກິິນ ປາຈ່ັາ ນວ່ນ ຫຼຼາຍິ ຈັາກິບຶງ 
Slough

ຄວາມີ ສ່່ຽງ ດ່້ານ ສຸ່ ຂ້ະ ພາບ ທີ່່່ ອາດ່ 
ເປັນ ໄປ ໄດ່້ຈົ້າກິ ກິານ ກິິນ ປາ ທີ່່່ ປ້ນ 
ເປື້ອນ ສ່ານ PCBs ແລົະ ຢາ ຂ້້າ 
ແມີງ ໄມີ ້ມີ ່ຫຍັັງ ແດ່່?
• ຄວ່າມ ເສັຳຽ ຫຼາຍິ ຕ່ໍ່�  ສຳະ ໝົອງ ແຕໍ່�  ຫົຼວ່ ທ່ັ

ແລັະ ພັດື ທັະ ນາ ກິານ ດ້ືານລັະ ບົບ  
ປະ ສຳາດືໃນ ກ່ິ�ມ ເດັືກິ ນ້ອຍິ

• ອັນ ຕໍ່ະ ລັາຍິ ຕ່ໍ່�  ລັະ ບົບ ສືຳບ ພັນ ແລັະ ລັະ ບົບ ພ້ມ 
ຄ້່ມ ກັິນ ຮ່�າງ ກິາຍິ

• ມ່ ຄວ່າມ ສຳ�ຽງ ຕ່ໍ່�  ກິານ ເປັນ ມະ ເຮັ່ງຫຼຼາຍິ ຂ້ຶ້ນ

• ເພ່� ມລັະດັືບຄ່ເລັສຳເຕ່ໍ່ຣອລັ ແລັະ/ຫືຼຼ ຄວ່າມສຳ�ຽງໃນກິານເປັນໂຣກິ
ອ້ວ່ນLarge-scale sucker / 

ປານຳ້ າຈືົ້ດ່ຂ້ະໜ້າດ່ໃຫຍ່ັ

ກິິນແຕໍ່�  ພຽງ 2 ຕ່່ອນເທ່້ີ່ານ້ັນ ຕ່ໍ່�

ເດືືອນ ສ່ຳາລັັບປານ້່າຈືັດືຂ້ະໜາດື
ໃຫຼຍິ� .
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ປາ ແມ� ນ ແຫຼຼ�ງ ໂປ ຕ່ໍ່ນ ທ່ັ�  ດ່ື ເລ່ັດື. ຢ່�າງ ໃດື ກ່ິ ຕໍ່າມ, 
ປາ ໃນ ບຶງ Columbia Slough ອາດື ປົນ ເປ້ືອນ  
ສຳານ ເຄ ມ່ ເຊັັ່� ນ ສຳານໂພ ລ່ັ ຄລ່ັ ຣ່ ເນດື ໄບ ຟ່ີ ນິລັ 
(polychlorinated biphenyls, PCBs), ສຳານເຄມ່
ຖືາວ່ອນກ່ິ�ມພ່ຟີາສຳ (per- and polyfluoroalkyl 
substances, PFAS) ແລັະ ຢ່າ ຂ້້າ ແມງໄມ້. ອົງ 
ກິານສ່ຳ ຂ້ະ ພາບ ຣັ ຖື ອ່ ຣິ ກິອນ (Oregon Health 
Authority, OHA) ແນະ ນ່າ ໃຫ້ຼ ກິິນ ປາ 1 ຕ່່ອນ 
ເທ່້ີ່າ ນ້ັນ  ຕ່ຳ່  ເດື່ອນ ສ່ຳາ ລັັບ ປາ ທັັງ ໝົົດື ທ່ັ�  ຈັັບ ມາ ຈັາກິ
ບຶງ Slough ຍົິກິ ເວ້ັ່ນ ແຕໍ່�ປາ ນ້່າ ຈືັດືຂ້ະ ໜາດື ໃຫຼຍິ�  
(Large-scale sucker). ຄວ່ນ ລ້ັາງ ປາ ໃຫ້ຼ ສຳະ ອາດື 
ແລັະ  ຄວັ່ກິໄສ້ຳ ໃນ ອອກິ ດັື� ງ ສຳະ ແດືງ ຢ້່� ໜ້າ ຫັຼຼງ.

ກິິນ ປາ ຢ່າງ ສ່ະ ຫຼາດ່.
ກິິນ ຢ່າງ ປອດ່ ໄພ.

ຄຳ າ ເຕື່ອນ!

Columbia Slough

Kelley Point Park 
ສ່ວນສ່າທີ່າລົະນະ

Marine Drive

Columbia Blvd

North
ແມ່ີນຳ້ າ Columbia River

ແມ່ີນຳ ້ າ Willamette River
ທີ່ະເລົສ່າບ Blue 

ແລົະ Fairview 

Lakes

ທີ່ະເລົສ່າບ 

Bybee ແລົະ 

Smith Lakes

Black Crappie /ປາແບ
ລັົກິ ແຄຣບປ້່

Sunfish / ປາຊັັນຟິິສ່ 

Carp / ປາໃນ

Bluegill / 
ປາບລູົກິິລົ

Largemouth Bass / 
ປາລົາຈົ້ເມ້ີາທ໌ີ່ແບສ່

OHA ໄດ້່ ປັບ ປຸງ ຂ້ຳ້  ມູີນຄຳ າ ແນະ ນຳ າ ກ່ິຽວ ກັິບ ປາ ຈົ້າກິ ບຶງ  Columbia Slough ໃນປ່ 2022.

ປາ ຈົ້າກິບຶງ Columbia Slough 
(ບຶງ ໂຄ ລັົມີ ເບັຽ) ອາດ່ບຳ່  ປອດ່ ໄພ 
ທ່່ີ່ ຈົ້ະ ກິິນ.

ຕ່່ອນເທ່້ີ່າ ນ້ັນ

ຕ່ຳ່ ເດື່ອນ



ຄຳ າ ແນະ ນຳ າ ກ່ິຽວ ກັິບ ປາ ຈົ້າກິ ບຶງ Columbia Slough 
(Columbia Slough Fish Advisory)

The Bureau of Environmental Services (ຫ້ຼອງ ກິານ ບ່ ລິັ ກິານ ສິຳ� ງ ແວ່ດື ລ້ັອມ) ມ່� ງ ໝ້ັົນ ທ່ັ�  ຈັະ ສຳະ ໜອງ ກິານ ເຂ້ົ້າ ເຖິືງ ທ່ັ�  ມ່ ປະ ໂຫຼຍິດື. ເພື� ອ ຮ້່ອງ ຂ່້ ເອົາ 
ກິານ ແປ ພາ ສຳາ, ນາຍິ ພາ ສຳາ, ກິານ ດັືດື ແປງ ອື� ນໆ, ກິານ ອ່າ ນວ່ຍິ ຄວ່າມ ສຳະ ດືວ່ກິ, ຫືຼຼ ອ່ ປະ ກິອນ ຊັ່�ວ່ຍິ ເຫືຼຼອ, ກິະ ຣ່ ນາ ໂທັ ຣ   

503-823-7740 ຫືຼຼ ບ່ ລິັ ກິານ ຣ່ ເລັ ເຊ່ັ່ ວິ່ ສຳ (Oregon Relay Service) 711.
   |      |      |      |      |   

   |      |      |      |   
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ເມ່ືີອ ກິິນ ປາ ຈົ້າກິ ບຶງ Slough, ຈ່້ົ້ງ ປະ ຕິ່ ບັດ່ ຕ່າມີ ຂ້ັ້ນ ຕ່ອນ ເຫ່້ຼາ ນ້່:
• ຕໍ່ັດື ຫຼົວ່ ປາ, ໜັງ,  ໄສຳ້, ໄຂ້ ມັນ ຢ່້� ຫຼຼັງ ແລັະ 

ທັ້ອງ  ປາ ຖືິ້ມ. ສຳານ ປົນ ເປື້ອນ ແມ�ນ ສຳະ ສຳົມ 
ຢ່້� ໃນສຳ�ວ່ນ ເຫຼຼົ�າ ນ່້. 

• ອົບ, ຕໍ່ົ້ມ, ປິ້ງ, ຫຼຼື ໜຶ້ງຕໍ່�ອນ ປາ (ໂດືຍິບ່� ມ່ 
ໜັງ ຫຼຼື ໄຂ້ ມັນ) ແລັະ ປ�ອຍິ ໃຫຼ້ ໄຂ້ ມັນ  ໄຫຼຼຢ່ົດື
ອອກິ ໝົົດືກິ�ອນ. 

• ກິິນ ສຳະ ເພາະ ຕໍ່�ອນ ປາ.
• ຢ່�າ ກິິນ ປາ ດິືບ ຈັາກິບຶງ Slough.

• ຢ່�າ ກິິນ ຫືຼຼ ຄົວ່ ປາ ໂດືຍິ ມ່ ໄຂ້ ມັນ ໄຫຼຼຢົ່ດື

ປາ ທ່່ີ່ ຊ້ືັ ມີາ ຈົ້າກິ ຮ້້ານ ຄ້າ ແມ່ີນ ປອດ່ ໄພ ພຳ  ທ່່ີ່ ຈົ້ະ ກິິນ ບຳ່ ? 
ກິວ່ດື ກິາ ເບິ� ງ ທ່ັ�  ເວັ່ບ ໄຊັ່ຂ້ອງ OHA ທ່ັ�  www.healthoregon.org/fishadv ສ່ຳາ ລັັບ ຄ່າ ແນະ ນ່າ ກິ�ຽວ່ ກັິບ 
ວິ່ ທ່ັ ກິານ ຫ່ຼຼດື ຜູ້� ອນ ກິານ ສ່ຳາ ຜັູ້ດື ກັິບ ສຳານ ບາຫຼຼອດື, ສຳານ PCBs, ແລັະ ສຳານ ເຄ ມ່ ທ່ັ�  ມ່ ພິດື ອື� ນໆ ໃນ ປາ ທ່ັ�  ຂ້າຍິ 
ຢ້່� ທ່ັ�  ຮ້່ານ ຄ້າ.

ຂ້້າ ພະ ເຈ້້ົ້າ ຈົ້ະສ່າ ມີາດ່ ຫຸຼດ່ ຜ່ອນ ຄວາມີ ສ່່ຽງ 
ດ້່ານ ສຸ່ ຂ້ະ ພາບ ໄດ້່ ແນວ ໃດ່ ແດ່່? 
• ກິິນ ປາ ສຳະ ເພາະຕໍ່າມ ຈ່ັາ ນວ່ນ ທ່ັ�  ແນະ ນ່າ ໄວ້່ ຕ່ໍ່�  ເດືືອນ ສ່ຳາ ລັັບ ປາ ຈັາກິ

ບຶງ  Slough (ເຊັັ່� ນ ວ່�າ ປາ ຕໍ່�າງໆ ທ່ັ�  ສຳະ ແດືງ ຢ້່� ໃນ ກິ�ອງ ສ່ຳ ແດືງ ທັາງ 
ດ້ືານ ໜ້າ). ຂ້ະ ໜາດືຂ້ອງອາ ຫຼານທ່ັ� ເປັນປາ ສ່ຳາ ລັັບ ຜູ້້້ ໃຫຼຍິ�  ໂດືຍິ ທົັ� ວ່ 
ໄປ ແລ້ັວ່ (8 ອອນ ຊ໌ັ່) ແມ� ນ ປະ ມານ  ຂ້ະ ໜາດື ແລັະ ຄວ່າມ ໜາ 
ຂ້ອງ ມື ຄົນ ເຮົ່າ ຫືຼຼ ປະ ມານ ຂ້ະ ໜາດື ໄພ້ 2 ຊ່ັ່ມ. ຜູ້້້ ໃຫຼຍິ�  ທ່ັ�  ໂຕໍ່ ນ້ອຍິ 
ແລັະ ເດັືກິ ຄວ່ນ ກິິນ ປາ ໃນ ປະ ລິັ ມານ ໜ້ອຍິລົັງ.

• ຖ້ືາ ວ່�າ ທັ�ານ ກິິນ ປາ ຈັາກິບຶງ Slough, ໃຫ້ຼ ກິິນ ໃນ ຈ່ັາ ນວ່ນ ໜ້ອຍິ, 
ກິິນ ປາ ໂຕໍ່ ນ້ອຍິ.

• ຖ້ືາ ວ່�າ ທັ�ານ ໄດ້ື ຮັ່ບ ປາ ຫືຼຼ ຊ້ືັ່ ປາ ທ່ັ� ບ່�  ແມ� ນ ຈັາກິ ຮ້່ານ ຄ້າ, ຂ່້ ໃຫ້ຼ ຖືາມ 
ເພິ� ນ ວ່�າ ປາ ນ້ັນ ມາ ຈັາກິ ໃສຳ .

ມ່ີ ປາ ໃດ່ ແດ່່ ທ່່ີ່ ຂ້້າ ພະ ເຈ້້ົ້າ 
ຄວນ ກິິນຫຼາຍັ ຂ້ຶ້ນ? 
ກິິນ ປາ ເຊັັ່� ນ ວ່�າ ປາ ແຊັ່ ມ 
ມອນ ແລັະ ປາສຳະ ຕ່ໍ່ ລັ ເຮ່ດື. 
ປາ ເຫົຼຼ� າ ນ້່ ສຳ�ວ່ນ ຫຼຼາຍິ ອາ ໄສຳ 
ຢ້່� ໃນ ມະ ຫຼາ ສຳະ ໝ່ົດື ແລັະ ມ່ 
ສຳານ ປົນ ເປ້ືອນ ໃນ ປະ ລິັ ມານ 
ຕ່ໍ່� າ ກິວ່�າ. 

ມ່ີ ບ່ອນທ່່ີ່ ປອດ່ ໄພ ກິວ່າ ໃນ 
ກິານ ຕຶ່ກິ ປາບຳ່ ?
ມ່ີ. ປາ ທ່ັ�  ອາ ໄສຳ ຢ້່� ໃນ ມະ ຫຼາ ສຳະ ໝ່ົດື ອາດື 
ມ່ ສຳານ ປົນ ເປ້ືອນ ໜ້ອຍິກິວ່�າ. ກິານ 
ຕຶໍ່ກິ ປາ ໃນ ເຂ້ດືແມ�  ນ້່າ Columbia, 
Clackamas, ຫືຼຼ Sandy ອາດື ຫ່ຼຼດື 
ຜູ້� ອນ ຄວ່າມ ສຳ�ຽງ ຂ້ອງ ທັ�ານ. ກິ�ອນ ຈັະ 
ໄປ ຕຶໍ່ກິ ປາ ໃນ ເຂ້ດື ອື� ນໆ, ໃຫ້ຼ ກິວ່ດື ກິາ 
ເບິ� ງ ຄ່າ ແນະ ນ່າ ອື� ນໆ ກິ�ຽວ່ ກັິບ ປາ ທ່ັ�  
ເວັ່ບ ໄຊັ່  
www.healthoregon.org/
fishadv.

OK

ສ່ຳ າ ລັົບ ຂ້ຳ້  ມູີນ ເພ່່ມີ ເຕ່່ມີ 
Oregon Health Authority (ອ້ງ ກິານ ສຸ່ ຂ້ະ ພາບ ຣັ ຖ ອຳ  ຣິ ກິອນ), Fish Advisories and 
Consumption Guidelines (ຄຳ າ ແນະ ນຳ າ ກ່ິຽວ ກັິບປາ ແລົະ ແນວ ທີ່າງ ໃນ ກິານ ບຳ  ລິົ ໂພກິ) — 
www.healthoregon.org/fishadv

City of Portland Bureau of Environmental Services Columbia Slough Fish Advisory 
(ເມືີອງ ພອ ທີ່ ແລົນ ດ໌່ ຫ້ອງ ກິານ ບຳ  ລິົ ກິານ ດ້່ານ ສ່ິ່ງ ແວດ່ ລ້ົອມີ ຄຳ າ ແນະ ນຳ າ ກ່ິຽວ ກັິບ ປາ ຈົ້າກິ ບຶງ 
Columbia Slough) www.portlandoregon.gov/bes/FishAdvisory

A

A

A

A

80160

ຂ້ະ ໜ້າດ່ຂ້ອງອາ ຫານຂ້ອງ ທ່ີ່ານ ຂ້ຶ້ນ ຢູ່ ກັິບ 
ຂ້ະ ໜ້າດ່ ໂຕ່ຂ້ອງ ທ່ີ່ານ 

ຂ້ະ ໜ້າດ່ຂ້ອງອາ ຫານ = 

ຕ່່ອນ ປາ 8 ອອນ ຊ໌ັ, ຫືຼ

ຂ້ະ ໜ້າດ່ ແລົະ ຄວາມີ ໜ້າ ຂ້ອງ ມືີ, ຫືຼ

8 ອອນ ຊ໌ັ

160 ປອນ ດ໌່

ຕັ່ດ່ ໄຂ້ ມັີນ ທ່່ີ່ ຢູ່
ຫັຼງ ອອກິ

ແລ່ົ ເອ້າ ໄຂ້ ມັີນ 
ຢູ່ ທ້ີ່ອງ ປາ ອອກິ

ລົອກິ ໜັ້ງ 

ອອກິ

ຕັ່ດ່ ສ່່ວນ ທ່່ີ່ ເປັນ ໄຂ້ ມັີນ ທີ່າງ ດ້່ານ 
ຂ້້າງ ຂ້ອງ ປາ ອອກິ

4 ອອນ ຊ໌ັ

80 ປອນ ດ໌່ຂ້ະ ໜ້າດ່  ແລົະຄວາມີ ໜ້າ ຂ້ອງ ໄພ້  
2 ຊຸັມີ

http://www.healthoregon.org/fishadv
http://www.healthoregon.org/fishadv.
http://www.healthoregon.org/fishadv.
http://www.healthoregon.org/fishadv
http://www.portlandoregon.gov/bes/FishAdvisory

