
> अटम (Autumn) ऋतुमा पहिलो उल्लेखनीय बराषा भए पश्ात खतरनाक जङ्गली च्ाउिरु सामान्यतया दलेखा परषा न्।

>  झाहि क्लेत्र, वन, सावषाजहनक पाकषा िरु, खलेलमैदान, हवद्ालयको अण्ाकार आकारको खलेलमैदान, खलेत र घर नहजकैको 
तपाईको आफनै बारी बगैंचा, मल, मलच (जसै् कुहिन लागलेको पात रुख िाङ्गाको बोक्ा) वा पराल लगायत धलेरै 
ठाउँिरुमा च्ाउिरु पाउन सहकनर।

>  च्ाउिरु सहजलै पाउन सहकनले  र खानको लाहग आकहरषात दले खखन सक्ले भएकोलले जब तपाई बाहिर हँदा, आफना 
बालबाहलकािरु र पालु् जनावारिरुलाई चनाखो भई ध्ान हदनुिोला।

>  अष्ट् लेहलयमा पाइनले हवरालु च्ाउिरु अन्य दलेशिरुमा पाइनले खान योग्य च्ाउिरु जसै् दले खखनर भनी पहिलले हवदलेशमा बसु् 
भइसकले का माहनसिरुलले थािा पाइसकु् भएको हनुपरषा ।

>  िलेथ क्ाप (Death cap) च्ाउिरु सवैभन्ा खतरनाक हनरन् र कललेजोलाई क्हत गराइ ज्ान हलन सकरन्। पकाएर वा 
बोक्ा तारले र त्यस्ो हवरलाई िटाउन सहकंदैन। िलेथ क्ाप ओक (Oak), िाजलेल (Hazel), र कटुस (Chestnut) का 
रुखिरुमा उहरिन सकर तर घातक च्ाउिरु जिाँसुकै उहरिन सकर। खानलाई सुरहक्त च्ाउिरु त्यस्ा मात्र हन् जुन 
तपाईलले भरपददो फलफूल र तरकारी पसल वा सुपरमाकके टबाट हकनु् हनर।

>  यहद कसैलले झुखकिएर जङ्गली च्ाउ खाएमा लक्णिरु दलेखा पनुषा अहघसम्म नपखषानुिोस् पोइजन्स इन्फमकेशन सलेन्टरको पोइजन्स इन्फमकेशन सलेन्टरको 
१३ ११ २६ मा१३ ११ २६ मा (Poisons Information Centre on 13 11 26) (Poisons Information Centre on 13 11 26)। मा फोन गनुषािोस् र उिाँिरुको सुझावलाई पालना गनुषािो। मा फोन गनुषािोस् र उिाँिरुको सुझावलाई पालना गनुषािोस्।स्।

 जङ्गली च्ाउ खाए पश्ात यहद कोिी हबरामी हनु भएमा अत्यावश्यक हचहकत्ा सलेवा हलनुपरषा । जङ्गली च्ाउ खाए पश्ात यहद कोिी हबरामी हनु भएमा अत्यावश्यक हचहकत्ा सलेवा हलनुपरषा । 

आकस्मिक अवस्थामथा सधैं तिन शुन्य (000) मथा फोन गनुनुहोस् 
(In an emergency, always call triple zero (000))।

तवषथालु जङ्गली च्थाउहरु

जङ्गली च्थाउको तवष लथागेको लक्षणहरु तनम्न लगथायि हुन् 
(Symptoms of wild mushroom poisoning include):
> तीब्ररुपलले पलेट बाउँहिनलेतीब्ररुपलले पलेट बाउँहिनले
> पलेटको दुखाइपलेटको दुखाइ
> वान्ावान्ा
> वाकवाकीवाकवाकी
> झािापखालाझािापखाला

सामान्यतया लक्णिरु च्ाउ खाएको ३-६ घण्ा पश्ात सुरु हनर र ३ हदनसम्म रिन सकर।सामान्यतया लक्णिरु च्ाउ खाएको ३-६ घण्ा पश्ात सुरु हनर र ३ हदनसम्म रिन सकर।

सवैभन्था खिरनथाक च्थाउहरुकथा लक्षणहरु देखथा पननु तिलथाइ हुनसक्छ जुन च्थाउ 
खथाए पश्थाि सुरु हुन २४ घण्थासम्म लथाग्नसक्छ। (The most dangerous 
mushrooms can have delayed symptoms that can start up to 24 hours 
after eating.) ।
www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning
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