ួ នៃ ី រ សុ ខ ភា ពរ រ ស្ត
ិ រ ន|

យ មោា នស ុ ខ ភា ពស្ត រធា រ ណរែា ាន ស ាជូ ប ស ត

មគ្គុទេសក្នុងការញាំត្រីក្នុងរដ្ធម៉ា សាជូទសរ
ដោយសារតែត្ែីជាតនែកមួ យដ៏សំខាន់ននចំននអាហារ ូបែថ មនិងរបបអាហារដនេងៗ
ស្តសរីមានននៃ ដពាោះគួ រតែដឹងពីនលបោះពាល់តដលអាចដកើែមានដ ង
ើ កនុងការញំត្ែីតដលចាប់បាន
កនុងទដនេ បឹង បួ តត្ពក ននរដធ មាសាជូ ដសែ
ដំបូនេនដនោះមិនរាប់បញ្ចល
ូ ត្ែីចិញ្ចឹមកនុងបឹងដ យ
ើ ។
ត្ែីចិញ្ចឹមត្ែូែបានចិញ្ចឹមកសិោធនត្ែីបនៃប់មកដទើ
បត្បតលងដៅកនុងទឹកបឹង្មេ តា។ដូ ចដនោះដ ើយវាត្ប
ត លជាមិនមានដពលត្គប់ត្រន់កនុងការឆ្េ ងដរាគ
ដ ើយ។

ត្ែីជាតនែកមួ យដ៏សំខាន់ននចំននអាហារ ូបែថ មនិងរ
បបអាហារដនេងៗ។ដ ោះជាយងណាក៏ដោយស្តសរមា
ី ន
ននៃដពាោះ ឬមានកូ នខ្ច ី និង ស្តសរីទូដៅ
មិនគួ រញំត្ែីតដលចាប់បានពីទឹកសាប ឬ
ត្ែីមួយចំនួននិងសែវ មានសំបក
តដលចាប់បានកនុងទឺកននរដធ មាសាជូ ដសែ
ដកេ ងៗអាយុដត្កាម១២ឆ្ែំក៏ត្បឈមមុខ្នឹងដត្រោះង្នែ
ក់ដ ើយគួ រតែដ្វ ើតាមការតននំដូចែដៅ។
ដំបូនេនដត្បើត្បាស់ជាក់លាក់បតនថ មដទៀែសំរាប់ទឹក
សាបមួ យចំនួនមានដៅកនុងតែបសាយ
www.mass.gov/dph/fishadvisories
ឬដោយដៅដៅ calling 617-624-5757.

ប្រើបេតុអ្វីបានជាសតវ ្តីនងសសតវ ាននសបរមួយចបន
នួងនាននសុវតថ ងភាពមនុសការររ ិបភាគសបរារ់ស្តសរីានន
ផ្ទៃប ោះ?
ត្ែីនិងសែវ មានសំបកមួ យចំនួននទុកនូ ែជាែិគីមី
តដលអាចបោះពាល់ដល់សខ្
ុ ភាពអ្ែ កនិងកូ នរបស់អ្ែ
ក។

បតើជាតងគីួីអ្វីាននបៅមនុស្តីនងសសតវ ាននសបរមទបប
សប ោះ?
បារែនិងបូ លីខ្េ រ ីដនែប ៊ីដ វ នីលគឺជាអ្វ ីតដលដយើង
មានការបារមភ ចំបងុ។បារែគឺជាធាែុតដកតដលមា
នដៅកនុងបរ ិសាថន្មេ ជាែិ។បារែក៏អាចត្ែូែបានប
ដញ្ច ញដោយការដុែរុកខជាែិមួយចំនួន។ដពលត្ែែបា
នបដញ្ច ញវានិងដ្វ ើដំដនើរយងឆ្ាយដៅកាន់ដៅដឺនិ
ងននៃទឹកដនេងៗ។បូ លីខ្េ រ ីដនែប ៊ីដ វ នីល
គឺជាធាែុគីមីបដងក ើែដោយមនុសេតដលត្ែូែបានហា
មត្បាមកនុងឆ្ែំ១៩៧០។ដ ោះជាយងណាក៏ដោយ
ដោយសារតែត្ែូចបានដត្បើត្បាស់យងដត្ចើនពីមុនឥ
លូ ែដនោះវាដៅតែអាចរកដ ើញមានដៅកនុងចំនីអាហា
ររបស់ដយើង។
ចុោះបតើជាតងគីួីនងសធាតុដែមទបសប ោះចូ លបៅមនុស
្តីបានបោយរបរៀរណា?
ជាែិគីមីនិងត្ែីចូលដៅកនុងត្ែីពីភាពកងវ ក់ននទឹក
ដ ើយនិងលាយតដលវារស់ដៅ។ដៅដពលតដលត្ែី្ំសុី
ត្ែីែូចវាក៏ដលបចូ ល ំងជាែិគីមីដនោះដៅតដរ។
បតើជាតងគីួីប ោះរោះ ល់សុខភាពយសែូ ចបួរ ចខល ោះ?
ពួ ក រកកនុងននៃ ដកេ ងដទើបនិងដកើែ
និងកូ នដកេ ងែូ ចៗ
គឺអាចបោះពាល់ដោយបារែបាន។ជាែិបារែតែបនរ ិ
ចអាចបំផ្លេញនូ ែខ្ួ កាលមុនដពលដកើែ។ជាែិបារែ
ដត្ចើនអាចបោះពាល់ដល់ការគិែ ការដរៀន
និងឥរ ិយបថ
និងការអ្ភិែឌ្ឈដពលដត្កាយកនុងជី ែ ិែ។ដកេ ងតដលបា
នបោះពាល់ដោយបារែអាចមានអាការោះមិន្មេ តា
កនុងននៃដ ោះបីជាមារយមិនមានអាការោះអ្វ ីក៏ដោយ។

បតើាននវ ិធីណាដែលបយើសអាចលាសឬចបអ្ងន្តីមុបបអា
យាននជាតងគីួីទស
ប ប ោះបានបេ?
ដទ។ត្ែីដដលមានជាែិបារែ
មិមានែ ិ្ីណាតដលដយើងអាចកំចាែ់ដចញនូ ែជាែិគី
មីដនោះបានដទ។វាមិនអាចយកដចញបានដោយការ
កាែ់ ការសំអាែ ឬ ចំអ្ិន។
បតើជាតងគីួីបនោះអាចានទលរោះ ល់ែល់ួនុសសធបនង
សបមេ សៗាននអាយុប្ចើនដែរឬបេ?
បាទ។កនុងកំ រ ិែខ្ព ស់
វាអាចបោះពាល់ដល់សុខ្ភាពមនុសេ្ំនិងដកេ ងៗមា
នអាយុដត្ចើន។វាអាចបោះពាល់ដល់ការចងចាំរបស់អ្ែ
ក។វាអាចដ្វ ើដអាយតសែករបស់អ្ែកមានភាពរមាស់
និងសព ឹក។ដ ើយវាក៏អាចដ្វ ើដអាយបោះពាល់ដល់ដថេម
ើ
និងអាចបងក ជាជំងឺមហារ ីដទៀែនង។

មគ្គុទេសនែនាំMDPH(នយក្ដ្ធធែសុខភាពសារធារណរដ្ធម៉ាសាជូទសរ)សាំរាប់
ស្តសរីមែផ្ទៃទ ោះ ស្តសរីែឹងមែផ្ទៃទ ោះ ស្តសរីក្ូែខចី ែិងទក្េងទត្កាមអាយុ១២ឆ្នាំ។:
ក្ុញ
ាំ ាំ : ត្រីេឹក្សាបនដ្លចាប់បាែក្នុងេទែេ បឹង បួ ក្នុងរដ្ធមសាជូទសរ
អាចញាំ : បាែែូវត្រីនដ្លចិញ្ចឹមក្នុងេទែេ បឹង បួ ក្នុងរដ្ធមសាជូទសរ
ក្ុញ
ាំ ាំ : ត្រីពណ៌ទខៀវចាប់បាែក្នុងរដ្ធមសាជូទស
ក្ុញ
ាំ ាំ : បងកង ត្រីភក្់ ទងៀវ លាស ពីក្ាំពង់នទបូសរុែ

មគ្គទុ េសនែនាំសរាាំ ប់មែុសសត្គ្ប់គ្នន រាប់ចលូ ទាំងអ្នក្ខាងទលើ
ក្ុាំញាំ:




ត្រី ត្គ្ុាំ បងគង ពីរាំបែ់េ១ី ផ្ែ ក្ាំពង់នទ New Bedford
បងគងឬត្រីក្នុងបារចិញ្ចឹមរាំបែ់េី២ផ្ែក្ាំពង់នទ New Bedford
បងគងពីរាំបែ់េ៣ី ផ្ែក្ាំពង់នទ New Bedford

ក្ុាំញាំ: បងគងថូម៉ាលី

កនុងឆ្ែំ២០១៧រដធ ភិបាលបានតចងនូ ែដំបូនេនថេ ីបតនថ ម
អ្ំពីការបរ ិដភាគសាច់ត្ែី។សូ មចូ លដៅកាន់
www.fda.gov/fishadvice និង
www.epa.gov/fishadvice

អាហារត្រឹមត្រូវរួមទាំងកាញាំត្រីែឹងនាំមក្ែូវអាហារូបរថមលអែិងសុខភាពលអ
ដ្ាំបូនេែជាក្់ចាស់អ្ាំពីការញាំត្រីេឹក្សាបនដ្លត្រូវបាែទ្វើការសាក្លបងមទៅ
http://www.mass.gov/dph/fishadvisories ឬេាំនក្់េាំែងទៅកាែ់
*

617-624-5757

សំរាប់ពែ៌មានបតនថ ម
សំរាប់ពែ៌មានបតនថ មកនុងការដត្ជើសដរ ីសត្ែីតដលមានសុែែថ ិភាពកនុងការបរ ិដភាគសូ មចូ លទំនក់ទំនង:
ួនៃ ីរសុខភាពររ ិស្តរន
យមោានសុខភាពស្តរធារណរែា ានសាជូបសត
250 នល ែូ វាសុីងដតាន, ជាន់ទ7
ី h,បូ សតុន, មាសាជូ ដសែ 02108
ទូ រសពៃ ័: 617-624-5757 | ទូ រសារ: 617-624-5777 | TTY: 617-624-5286
www.mass.gov/dph/fishadvisories
ដ្វ ើដ ើង ែ ិញដៅ 2017

