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BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ GIẢM NGUY CƠ CHO CỘNG ĐỒNG

Thông tin tức tới ngư dân, gia đình và cộng đồng

Tạo nhận thức về cá bị ô nhiễm được đánh bắt dọc bờ 
biển lãnh địa củaLos Angeles và Orange County

Giáo dục cộng đồng lựa chọn cá thận trọng  hơn

Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng
 www.pvs�sh.org.

DDTs và PCBs tích lũy trong những phần mỡ cá.  
Để bảo vệ sức khỏe của bạn, hãy làm theo  hướng 
dẫn này sau đây:

Chỉ ăn phần thịt của cá.

Trước khi nấu, cắt bỏ đầu, ruột, thận, gan, và 
các phần mỡ cá như da cá và màng bụng.

Nướng lò, hấp, hoặc nướng vĩ, đổ chất 
mỡ chảy ra từ cá đi.

FISH CONTAMINATION
EDUCATION

COLLABORATIVE

Chương trình thông tin và giáo dục cộng đồng của FCEC phối 
hợp với bộ phận Theo Dỏi và Áp Dụng Luật Bắt Cá Đúng:   

Chương trình Theo Dỏi bao gồm việc theo dỏi biển, cá và thị 
trường thương mại cá. EPA thẩm định tình trạng ô nhiễm trong 
cặn biển và độ nhiễm độc trong cá thường được đánh bắt 
trong vùng.  Các chợ Việt Nam và Tàu cũng được theo dỏi về 
việc buôn bán cá lù đù trắng bị nhiễm độc. 

Áp Dụng Luật Bắt Cá Đúng: thực hiện bởi những cơ quan tiễu 
bang và địa phương xuyên qua sự thiết lập luật hạn chế câu cá 
lù đù trắng với mục đích thương mại và giải trí.  Những áp 
dụng luật bao gồm giới hạn chế câu cá lù đù trắng mỗi ngày 
(10 con một ngày) và khu cấm đánh bắt cá lù đù trắng cho 
thương mại  gần vùng Palos Verdes Shelf.  Nhân viên quận hạt 
y tế địa phương theo dỏi thị trường để phát hiện cá lù đù trắng 
bị nhiễm độc trong việc hạn chế cho địa phương.

Các Chường Trình Liên Quan

In với mực in không độc hại  |   In trên giấy tái chế

Xin liên lạc với chúng tôi:  
www.pvs�sh.org   |    info@pvs�sh.org 

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ»



Chương trình Thông Tin với Người Câu Cá là một bộ 
phận quan trọng trong chương trình thông tin và giáo 
dục của FCEC.  Nhân viên của chương trình giáo dục và 
thông tin tới người đánh cá   ngoài cầu tàu và bờ biển 
hai quận hạt Los Angeles và Orange về nguy cơ ăn cá lù 
đù trắng bị nhiễm DDTs và PCBs.

FCEC tập trung thông tin tại chín chân cầu tàu ở những 
vùng bị ô nhiễm: 

   •    Cabrillo
•    Santa Monica •    Huntington Beach
•    Redondo  •    Pier J
•    Venice  •    Belmont
•    Hermosa  •    Seal Beach    

Cơ quan bảo vệ môi trường của Nước Mỹ (EPA) thiết lập 
Ủy Ban Cộng Tác Giáo Dục về Ô Nhiễm Cá (FCEC) để 
nhằm giáo dục cộng đồng về những nguy cơ sức khỏe 
bởi ăn cá bị ô nhiễm hóa học và khuyến khích cộng 
đồng chấp nhận những cánh ăn cá an toàn hơn.

Thông qua tin tức và sự giáo dục, FCEC có ba chương 
trình để bảo vệ sức khỏe công cộng.

Chương trình Thông Tin đến Gia Đình và Cộng Đồng tạo 
khả năng cho địa phương để giảm bớt sự tiếp xúc với 
với hoá chất độc tìm thấy trong cá đánh bắt dọc bờ biển 
hai Quận Hạt Los Angeles và Orange County.  FCEC thực 
hiện thông tin gia đình và cộng đồng qua nhiều hình 
thức như tổ chức các buổi nói chuyện tại các hiệp hội 
cộng đồng, các trường, các lớp dạy Anh ngữ, các nhà 
thờ, các hội chợ y tế và sinh hoạt cộng đồng.

Những thành viên trong cộng đồng nhận được thông 
tin được hướng dẩn về những nguy cơ tác hại sức khỏe 
do ăn cá bị nhiễm độc và sự chuẩn bị nấu cá thích hợp.

ĐỐI PHÓ VỚI Ô NHIỄM

Chương Trình Thông Tin với Người Câu Cá

Chương Trình Thông Tin đến Gia Đình và Cộng Đồng

Chương Trình Thông Tin với Thương Mại. 

»

Trong nhiều thập niên, Công ty Hóa học Montrose, định 
vị gần Torrance, thải ra hóa chất DDT vào trong hệ thống 
cống nước, rồi dần dần chảy ra biển gần đảo Verdes 
Palos.  Nhóm  hóa chất khác, gọi là PCBs, cũng được thải 
ra bởi những công nghiệp địa phương.  

Mặc dù hóa chất này không còn được sử dụng, nhưng 
chúng bị cặn lại trong đáy biển và đã làm nhiễm độc 
những loài cá sống ở đó. Những cư dân thường ăn cá 
bắt gần vùng bị ô nhiễm có nguy cơ tác hại sức khỏe 
hơn bởi vì tiếp xúc dài hạn với hóa chất độc.

Ô NHIỄM TẠI VÙNG PALOS VERSES SHELF 

Những vấn đề sức khỏe liên quan đến tiếp xúc dài hạn với 
hóa chất độc DDTs và PCBs gồm có:  

•    Ung thư
•    Bệnh gan
•    Bất thường trong vấn đề tăng trưởng và phát 
      triển thể chất
•    Ảnh hưởng trên hệ thống miễn dịch

•    Trẻ em
•    Phụ nữ đang cho con bú
•    Phụ nữ đang mang thai
•    Phụ nữ có khả năng mang thai

ẢNH HƯỞNG CỦA DDTS VÀ PCBS TRÊN SỨC KHỎE

NHỮNG AI CÓ NGUY CƠ

» »

»
BẢN ĐỒ VÙNG BỊ Ô NHIỄM.

Chương Trình Thông Tin với Thương Mại giảm thiểu tối 
đa việc buôn bán cá lù đù trắng bị nhiễm độc ở các chợ 
cá khắp hai Quận Hạt Los Angeles và Orange County.  
Chương trình thông tin thương mại đưa ra ba điểm chủ 
yếu:

•    Chỉ mua cá từ các nguồn được chấp thuận; 
•    Biết cá được đánh bắt ở đâu; và
•    Lưu trữ tất cả biên lai mua cá.


	FCEC_brochure_outside_vietnamese.pdf
	FCEC_brochure_inside_vietnamese.pdf

