
मलेै कुन माछा कम खानुपछ्छ ?
तल देखाइएको जसततै सिमिार क्ेत्रमा िमाततएका 
लगभग िबतै माछाहरू महिनामा 1 वटा फिलेट भोजन 
मात्र खानुहोि ्। 

 

सबभैन्ा बढी जोखखममा 
को छ ?
• गभ्भवती हुनिकने महहलाहरू 

• गभ्भमा हुककँ दतै गरेका भ्ुणहरू, दधु 
चुसदतै गरेका सििुहरू र 6 वर्भ 
भनदा मुतनका बालबासलकाहरू

• सिमिार (Slough) मा 
िमाततएका माछा अत्यधधक 
िेवन गनने मातनिहरू

PCB र कीटनाशक 
ववषा्ीिरूबाट ्वुषत 
माछा खानुको समभाववत सवास्थ्य 
जोखखमिरू के-के िुन ्?
• बालबासलकाहरूमा मससतषक र सना्यु प्रणालीको 
प्रारस्भक ववकािमा क्तत
• प्रजनन ्र प्रततरक्ा प्रणालीहरूमा हातन
• क्यानिरको उचच जोखखमहरू
• कोलेसट्ोलको सतर र/वा मोटोपनको जोखखम बढनेछ

OHA ले कोलममब्या ससमसार (Columbia Slough) माछाको बारेमा सुझावलाई 2022 मा अध्यावधिक गरेको छ ।

Large-scale sucker

ठूलो मात्रामा िाकारको प्रत्ेयक 
महहनामा 2 वटा फिलेट मात्र 
खानुहोि ्
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कोलममब्या ससमसार (Columbia 
Slough) का माछािरू खानको 
लाधग िाननकारक िुन सकछन ्
माछा प्रोहटनको मुख्य स्ोत हो । ्यद्यवप, 
कोलस्ब्याका माछाहरू पोसलकलोररनेटेड 
बाइफिनाइल (PCBs), प्रर- र 
पोलीफ़लुओरोअलक्यल (PFAS) पदार्भ र 
कीटनािक ववरादीहरूले दवुरत भएका हुन 
िकछन ्। ओरेगन सवास्थ्य प्राधधकरण 
(OHA) ले ठूलो-मात्रामा िकर बाहेक सिमिार 
(Slough) मा िमाततएका माछा महिनाको 
1 वटा फिलेट भोजन मात्र खानको लाधग 
िुझाव गरेको छ । माछा पछाडड देखाइएको 
जसततै गरर ििा गररएको र आनतररक अंग 
खझफकएको हुनुपछ्भ । 

समाट्छ तररकाले माछा मानु्छ िोस।्
सुरक् षित भएर खानुिोस।्

चेतावनी !

Columbia Slough

Marine Drive

Columbia Blvd

Black Crappie / 
बल्याक क््यापी

Sunfish / िनफिि

Carp / काप्भ

Smith & Bybee 
Lakes / तालहरू

Kelley Point  
Park / पाक्भ

Blue & Fairview 
Lakes / तालहरू

Bluegill / बलुगील

ठूलो-सकेलको िाकार

Largemouth Bass /  
 ठूलो मुख भएको बास

फिलेट मात्र

महिनामा 1 
पटक

                                  /Columbia River                                 /Willamette River

North



वातावरणी्य िेवाहरूको ब्यूरो (Bureau of Environmental Services) अर्भपूण्भ पहँुच उपलबध गराउन प्रततबद्ध छ । अनुवाद, दोभार,े पररमाज्भन, 
आवािहरू वा अन्य िहा्यक िह्योगहरू अनुरोध गन्भको लाधग कृप्या 503-823-7740 मा वा ओरेगन ररले िेवालाई 711 मा िोन गनु्भहोि ्।
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कोलममब्या ससमसार (Columbia Slough) को माछाको बारेमा सुझाव

ससमसार (Slough) का माछा खाँ्ा,  
्यी चरणिरूको पालना 
गनु्छिोस ्:
• टाउको, छाला, आनद्ाभुँडी, 
पछाडडको भाग र पेटको 
बोिो काटेर फ्याँकनुहोि ्। ्यी 
भागहरूमा दवुरत पदार्भहरू 
ज्मा भएको हुनछन ्। 

• फिलेट (छाला वा बोिो बबना) 
लाई बेक, ब्ोइल, धरिल वा ससटम 
गनु्भहोि ्र बोिो पगलेर झन्भ 
हदनुहोि ्।

• सिमिार (Slough) को काँचो 
माछा नखानुहोि ्।

• पसगलएर झरेको बोिो नखानुहोि ्
वा त्यिमा नपकाउनुहोि ्।

मलेै मेरो सवास्थ्यको जोखखमलाई कसरी कम 
गन्छ सकछु ? 
• सिमिार (Slough) का माछाहरू सििाररि गररएको 
पररमाणमा मात्र खानुहोि ्(अगाडडको रातो बाकिमा 
देखाइएको जसततै) । एउटा व्यसकको औित खाना 
(8 औँि) भनेको लगभग मातनिको हातको आकार र 
तािको 2 वटा गडडी जततकतै  हो। फकिोरफकिोरीहरू र 
बचचाले रोरतै खानुपछ्भ ।

• तपाईंले सिमिार (Slough) को माछा खानुहुनछ भने, 
असलक िानो, र कम उमेरका माछाहरू खानुहोि ्।

• ्यहद तपाईंलाई माछा हदइ्यो वा सटोर बाहेकका 
ठाउँबाट माछा फकनदा, ्यो माछा कहाँका हुन ्भनेर 
िोधनुहोि ्।

के सटोरबाट ल्याइएका माछा खानको लाधग सुरक्षित िुनछ ?
सटोरमा बेधचने माछामा पारा, PCB हरू, र अन्य ववराकत रिा्यनहरूमा तपाईं 
उजागर हुनुबाट किरी जोधगने भनेर िललाहको लाधग OHA को वेविाइट  
www.healthoregon.org/fishadv को जाँच गनु्भहोि ्

थप जानकारीको लाधग
ओरेगन सवास्थ्य प्राधधकरण –माछा िुझाव र उपभोग तनदने सिकाहरू: 
www.healthoregon.org/fishadv

पोट्भल्याणड सिटी – वातावरणी्य िेवा – कोलस्ब्या सलोघ फिि एडभाइजरी:  
www.portlandoregon.gov/bes/FishAdvisory

मलेै कुन-कुन माछा िेरै 
खानुपछ्छ? 
िालमोन र ससटलहेड 
जसता माछाहरू धतैरतै 
खानुहोि ्। ्यी माछाहरूले 
आफनो जीवनको भाग िमुद्मा 
बबताउँछन ्र कम मात्रामा 
दवुरत पदार्भहरू हुनछन ्।

माछाका लाधग अझ 
सुरक्षित ठाउँिरू छन?्
छन ्। िमदु्मा पाइने माछामा 
अझ कम दवुरत पदार्भहरू 
हुनिकछ । कोलस्ब्या, 
कलाकामाि वा स्यानडी नदीमा 
मारेका माछाहरूले तपाईंको 
जोखखमहरूलाई कम गन्भ 
िकछन ्। अन्य क्ते्रहरूमा 
माछा मानु्भ अतघ, www.
healthoregon.org/fishadv 
मा अन्य सरानको माछाहरूको 
बारेमा िझुाव हेनु्भहोि ्। 

OK

तपाईंको भोजन तपाईंको आकारमा भर पछ्भ

भोजनको आकार = 8 औिं  
फिलेट, वा 

8 औँस

160 पाउणड 80 पाउणड

4 औँस

हातको आकार र मोटाइ, वा

2 वटा तािको गडडीको 
आकार र मोटाइ
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