
Los Angeles C

 
Nasayaat para Kadakayo no Ti Lames ket Saan nga Delikado 

Ania ti Masapol nga Maamuan Dagiti Akinkukua ti
Paglakuan ken Dagiti Gumatgatang 

 
 

 
 
Aggatang laeng ti lames manipud ti
aprobado a paglakuan kas iti
lisensyado nga agang-angkat ti lames,
distributor wenno komersyante nga
mangngalap. Dagitoy nga pagtaudan
ket regulado dagiti ahensya ti
gobyerno. 
 
Ammuen no ayan ti pagkalkalapan ti
lames dagiti supplieryo. 
 
Urnungen ken i-file amin nga resibo no
gumatang ti lames. 

 

 
Saludsudenyo no adinno ti pinagtaudan ti 
lames. 
 
Gumatang kadagit lames manipud 
kadagiti aginkukua ti paglakuan nga agal-
ala ti lames manipud ti lisensyado nga 
agang-angkat, distributor wenno 
komersyante nga mangngalap. 
 
Siguruen nga ammo ti aginkukua ti 
paglakuan dagiti isyu maipanggep ti 
kontaminasyon ti lames. 

KADAGITI GUMATGATANG 
WENNO MANGUNSUMO 

 

 

Tapno makasigurado nga saan nga delikado ti lames: 
 

 

 

PARA KADAGITI 
AKINKUKUA TI 
PAGLAKUAN 
Para iti nayon nga impormasyon awagan ti lokal nga departamento iti salun-at: 
ounty: (213) 240-7785      County of Orange: (714) 667-3600     City of Long Beach: (562) 570-4134
Iti White Croaker (Alakaak iti Tagalog)
nga maawawagan met nga Kingfish ken
Tomcod ket makalap manipud iti
luglugar iti igid ti baybay ti Los Angeles
County, ket addaan ti nangato nga lebel
ti kemikal kas ti DDT ken PCB, ngem iti
dadduma pay a lames. 
Iti White Croaker nga addaan ti nangato a lebel kadagitoy a kemikal ket
makita iti paglakuan. 
Dagiti kontaminado a White Croaker ket mabalin nga makadanon ti
paglakuan no dagitoy ket gatangen dagiti akinkukua ti paglakuan manipud
iti saan nga aprobado a pagtaudan. Dagitoy nga pagtaudan ket dagiti saan
nga lisensyado nga mangngalap nga agkalap ti lames iti kontaminado a
lugar ken agilako kadagiti ilegal nga nakalapda kadagiti tattao iti pier ken
paglakuan. 
No dagiti paglakuan ket aggatang ti lames manipud kadagiti saan nga
aprobado  a pagtaudan, awan mabalen nga pakaamuan dagiti gumatang
nga makasiguradoda nga saan nga delikado dagitoy nga lames. 


