نصائح بشأن صيد
السمك يف خليج بوتين
والجزء األدىن من
نهر جورجز ونصائح
غذائية حول هذا األمر

www.dpi.nsw.gov.au

إذا كنت تقوم بصورة منتظمة
بصيد السمك يف خليج بوتين
والجزء األدىن من نهر جورجز
فهناك إرشادات حول الكمية
اليت ميكنك أكلها من كل صنف

للمزيد من املعلومات

يتوفر مزيد من املعلومات عن  PFASيف
www.epa.nsw.gov.au/MediaInformation/pfasinvestigation.htm
إذا كانت لديك أية أسئلة أو أمور تقلقك ،اتصل خبط البيئة يف نيو ساوث
يلز على الرقم 131 555

نصائح غذائية

تدرج هذه اللوائح عدد املقادير اليت يكن ُ
أكلها من كل صنف يف كل أسبوع
التعرض إىل نصف القيمة اإلرشادية املرتكزة على الصحة.
لتؤدي إىل
ّ

النصائح التالية يف الالئحة ّ 1
تحديدا باكتشافات  PFASيف أصناف اصطادها
تتعلق
ً
صيادون بغرض االستجمام يف نهر جورجز بي مرتقى القوارب يف رابول رود
وجسر (طوم أغلي) على الربينسز هايواي.
أسبوعيا من األصناف اليت يصطادها صيادون بغرض
الالئحة  1الحد األقصى املوصى بأكله
ً
االستجمام يف نهر جورجز بي مرتقى القوارب يف رابول رود وجسر (طوم أغلي) على الربينسز
التعرض لـ .PFAS
هايواي بشأن
ّ

أسبوعيا
مقادير* األكل
ً

دسكي فالتهد ()Dusky Flathead

األطفال من سنتي إىل
 6سنوات من العمر
1

ّ
كافة مجموعات
السن األخرى
2

البوري البحري ()Sea Mullet

2

4

ملواي ()Mulloway

1

1

األصناف

لودريك ()Luderick

4

#

سيلفر ترفاللي ()Silver Trevally

1

3

إستيواري پرش ()Estuary Perch

1

2

غراما
غراما؛ حجم املقدار الواحد للطفل = ً 75
*حجم املقدار الواحد للشخص البالغ = ً 150
لعينات اليت ّ
مت تحليلها.
 #كانت نسب تركيز  PFOSو PFOAو PFHxSأدىن من األقيام املثرية ا ّ
ملقررة يف ا ّ
ليست هناك ضرورة إلصدار نصائح غذائية على أساس نسب تركيز  PFOSو PFOAو PFHxSاليت ُأ ِبلغ عنها.

مالحظة:
تجنب أكل أحشاء ّ
املدرجة.
كافة األصناف
• ينبغي ّ
َ
تعرض أكربً .
مثال:
• هذه النصيحة تنطبق عند أكل صنف واحد .يؤدي أكل أصناف ّ
متعددة إىل ّ
ً
أسماكا ّ
مت صيدها من نهر جورجز بي مرتقى القوارب يف رابول
		 • إن أكل الطفل
رود والربينسز هايواي  -مقدار واحد من دسكي فالتهد ( )Dusky Flatheadأو
ملواي ( )Mullowayأو سيلفر ترفاللي ( )Silver Trevallyأو إستيواري پرش
مدرج يف الالئحة يف أسبوع
( )Estuary Perchومقدار واحد من أي صنف آخر َ
واحد سيؤدي إىل تجاوز كمية  PFASاملوصى بأكلها.
مقدارين من البوري البحري ()Sea Mullet
		 • أما بالنسبة للشخص البالغ فإن أكل
َ
ومقدار واحد من سيلفر ترفاللي ( )Silver Trevallyيف أسبوع واحد ال يؤدي إىل
تجاوز كمية  PFASاملوصى بأكلها من مصادر سمكية.
مت ً
• ّ
عينات من الوايتينغ الرملي ( )Sand Whitingوالربمي أصفر الزعانف
أيضا أخذ ّ
( )Yellowfin Breamمن هذه املنطقة واختبارها ،لكن ليست هناك ضرورة إلعطاء
يرب مأمون لألكل.
نصائح غذائية بشأن هذين الصنفي .كذلك فإن املحار الذي ُ ّ
• تشري النصائح العامة بشأن استهالك األسماك وثمار البحر إىل أن الشخص يجب أن يأكل
مقدارين إىل  3مقادير من السمك وثمار البحر كل أسبوع كجزء من غذائه املتوازن.
َ
تحديدا بشأن  PFASفإن
• ومبعزل عن النصائح املذكورة أعاله اخلاصة بهذا املوقع
ً
على النساء الحوامل واللوايت خيططن للحمل أن يراجعن النصائح املتعلقة باستهالك
السمك اليت أصدرتها املؤسسة األسرتالية والنيوزيلندية ملقاييس الطعام (:)FSANZ

http://www.foodstandards.gov.au/consumer/chemicals/mercury/Pages/default.aspx

النصائح التالية يف الالئحة ّ 2
تحديدا باكتشافات  PFASيف أصناف اصطادها
تتعلق
ً
صيادون بغرض االستجمام يف بوتين باي والجزء األدىن من نهر جورجز بعد
جسر (طوم أغلي) على الربينسز هايواي.
أسبوعيا من األصناف اليت يصطادها صيادون بغرض
الالئحة  2الحد األقصى املوصى بأكله
ً
االستجمام يف بوتين باي وذلك الجزء من نهر جورجز بعد جسر (طوم أغلي) على الربينسز
التعرض لـ .PFAS
هايواي بشأن
ّ

أسبوعيا
مقادير* األكل
ً
األصناف

األطفال من سنتي إىل
 6سنوات من العمر

ّ
كافة مجموعات
السن األخرى

دسكي فالتهد ()Dusky Flathead

3

#

ملواي ()Mulloway

1

2

لودريك ()Luderick

6

#

سيلفر ترفاللي ()Silver Trevally

3

5

((Arripis Trutta) )Australian Salmon

راجع النصيحة اخلاصة أدناه**

سلمون أسرتايل

إستيواري پرش ()Estuary Perch

2

5

تايلور ()Tailor

3

6

غراما
غراما؛ حجم املقدار الواحد للطفل = ً 75
* حجم املقدار الواحد للشخص البالغ = ً 150
العينات اليت ّ
مت تحليلها.
 #كانت نسب تركيز  PFOSو PFOAو PFHxSأدىن من األقيام املثرية
ّ
املقررة يف ّ
ليست هناك ضرورة إلصدار نصائح غذائية على أساس نسب تركيز  PFOSو PFOAو PFHxSاليت ُأ ِبلغ عنها.
نظرا الرتفاع نسب تركيز ّ
مركبات  PFASاليت ُأ ِبلغ عنها يف أسماك
** ( Arripis Truttaالسلمون األسرتايل) ً -
 Arripis Truttaاليت ّ
مت صيدها يف خليج بوتين ،يقرتح فريق عمل  NSW PFASصيدها وإطالقها فقط كتدبري
احرتازيّ .
إال أنه إذا رغب الشخص يف أكل هذا الصنف من األسماك اليت يصطادها يف خليج بوتين فإنه
مقدار واحد يف األسبوعي
يوصى بأن يقتصر استهالك األطفال هلا (بي سنتي و 6سنوات من العمر) على
ٍ
واألشخاص يف ّ
مقدارين يف األسبوعي.
كافة مراحل السن األخرى على
َ

مالحظة:
تجنب أكل أحشاء ّ
املدرجة.
كافة األصناف
• ينبغي ّ
َ
تعرض أكرب .مثالﹰ:
• هذه النصيحة تنطبق عند أكل صنف واحد .يؤدي أكل أصناف ّ
متعددة إىل ّ
• الطفل الذي يأكل ً
سمكا ّ
مت صيده من خليج بوتين ونهر جورجز بعد جسر (طوم أغلي)
على الربينسز هايواي  -أكل نصف مقدار من السلمون األسرتايل ()Australian Salmon
مدرج يف الالئحة يف أسبوع واحد سيؤدي إىل تجاوز كمية
ومقدار واحد من أي صنف آخر َ
 PFASاملوصى بأكلها.
• أما بالنسبة للشخص البالغ الذي يأكل ً
سمكا من املنطقة ذاتها ،فإن أكل مقدار من امللواي
( )Mullowayومقدار واحد من سيلفر ترفاللي ( )Silver Trevallyومقدار واحد من إستيواري پرش
( )Estuary Perchيف أسبوع واحد ال يؤدي إىل تجاوز كمية  PFASاملوصى بأكلها من مصادر سمكية.
مت ً
• ّ
عينات من الغروبر األزرق ( )Blue Groperواملورونغ األحمر ()Red Morwong
أيضا أخذ ّ
والوايتينغ الرملي ( )Sand Whitingواللذرجاكيت أصفر الزعانف ()Yellowfin Leatherjacket
والربمي أصفر الزعانف ( )Yellowfin Breamوالسلطعان األزرق ( )Blue Swimmer Crabومحار
والحبار من هذه
سيدين الصخري ( )Sydney Rock Oysterومحار الباسفيك ()Pacific Oyster
ّ
املنطقة واختبارها ،لكن ليست هناك ضرورة إلعطاء نصائح غذائية هلذه األصناف .كذلك فإن
يرب مأمون لألكل.
املحار الذي ُ ّ
مقدارين
• تشري النصائح العامة بشأن استهالك األسماك وثمار البحر إىل أن الشخص يجب أن يأكل
َ
إىل  3مقادير من السمك وثمار البحر كل أسبوع كجزء من غذائه املتوازن.
تحديدا بشأن  PFASفإن على النساء
• ومبعزل عن النصائح املذكورة أعاله اخلاصة بهذا املوقع
ً
الحوامل واللوايت خيططن للحمل أن يراجعن النصائح املتعلقة باستهالك السمك اليت أصدرتها
املؤسسة األسرتالية والنيوزيلندية ملقاييس الطعام (:)FSANZ

www.foodstandards.gov.au/consumer/chemicals/mercury/Pages/default.aspx

معلومات لصيادي السمك املحليني
لالستجمام
يتم صيدها من نهر
هذه النصائح ّ
موجهة بشأن األسماك اليت ّ
جورجز وخليج بوتين.
تبي وجود مستويات منخفضة من ( PFASمواد بريألكيل
لقد ّ
فلورية وبويل ألكيل فلورية) يف أنواع سمك موجودة يف منطقة
خليج بوتين ُيحتمل أن تكون ذات صلة باالستخدام السابق
لرغوة مكافحة الحريق يف املنطقة .وقد قامت دائرة الصناعات
األولية بتنفيذ توصيات فريق عمل  ،NSW PFASوهي تنصح
متكررة من
األشخاص الذين يصطادون األسماك بصورة
ّ
محددة
يحدوا من عدد مقادير أكل أنواع ّ
هذه املنطقة بأن ُ ّ
ً
املبينة خلف هذه الصفحة.
طبقا لالئحة
ّ
إن صيد األسماك من مناطق خمتلفة خارج هذه املنطقة
التعرض هلذه املواد .هذه املناطق
الحد من
سيساعد على
ّ
ّ
صيادي
املائية ال ُينع فيها صيد السمك ،وما زال بإمكان ّ
تبعا لقواعد العدد والقياس مع مالحظة النصائح
السمك الصيد ً
ّ
الغذائية أو اختيار ممارسة طريقة صيد األسماك مث إطالقها.
هناك إعالنات إرشادية وتقييدات ملناطق أخرى من نهر
جورجز وخليج بوتين يكن العثور عليها يف املوقع

www.dpi.nsw.gov.au/fishing/closures/location.closures/botany-bay-and-georges-river

ثمار البحر املعروضة
للبيع مأمونة لألكل.

Arabic

معلومات إضافية عن :PFAS

www.epa.nsw.gov.au/MediaInformation/pfasinvestigation.htm

© والية نيو ساوث ويلز عرب دائرة الصناعة واملهارات والتنمية اإلقليمية.2017 ،
بحرية ألي غرض،
يجوز لك نسخ وتوزيع هذه النشرة واستخدامها بأية طريقة أخرى
ّ
األولية هي املالكة.
تنوه بأن دائرة الصناعات
بشرط أن ّ
ّ
طبية.
هذه الوثيقة دليل عام للممارسة املناسبة وال ميكن االعتماد عليها كمشورة ّ
تقدم والية نيو ساوث ويلز ،مبا فيها دائرة الصناعة واملهارات والتنمية اإلقليمية
ّ
وتتربأ والية
تحمل واجب الرعاية تجاه أي شخص.
(‘الدائرة’) هذه الوثيقة بدون ّ
ّ
ّ
تضمها هذه
متعلقة باملعلومات اليت
نيو ساوث ويلز (مبا فيها الدائرة) من ّأية تبعة
ّ
الوثيقة أو بأية إصابة أو نفقة أو خسارة أو ضرر مهما كان نوعه أو نوعها (مبا يف
يتكبدها أي
يتحملها أو
ذلك وبدون حصر تبعة اإلمهال واألضرار االستتباعية) اليت
ّ
ّ
بناء على أية معلومات تتضمنها هذه الوثيقة.
يدعي بأنه
شخص
يتصرف أو ّ
يتصرف ً
ّ
ّ
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