
 

www.k-international.com 

Pas på bedrageri og svindelnumre under COVID-19-pandemien 

Svindlere benytter COVID-19-pandemien til at svindle offentligheden – undgå at blive et 

offer. 

COVID-19, den sygdom, der skyldes den nye coronavirus, er nu officielt en verdensomspændende 

pandemi.  Svindlere over hele verden benytter denne krise til at svindle offentligheden, og de går 

målrettet efter sårbare grupper, idet de forsøger at drage fordel af pandemien. Action Fraud, den 

nationale tjeneste til anmeldelse af bedrageri i Storbritannien, rapporterede en 400 % stigning af 

coronavirus-relateret svindel i marts 2020. 

Politiet og andre statsinstitutioner arbejder sammen om at formidle oplysninger om disse 

svindelnumre og sikre, at offentligheden er på vagt over for svindel. 

Anklagemyndigheden har delt følgende gode råd:  

Stop op: Du kan sikre dig, hvis du bruger et øjeblik på at stoppe op og tænke dig om, inden du skiller 

dig af med penge eller oplysninger. 

Udfordr: Kan det være opdigtet? Det er okay at forkaste, afvise eller ignorere anmodninger. Kun 

forbrydere vil forsøge at presse dig eller få dig til at gå i panik. 

Beskyt: Kontakt omgående din bank, hvis du mener, du er faldet for et svindelnummer, og 

rapportér det til Action Fraud. 

Vi har læst de forskellige rapporter om svindel igennem og har udarbejdet en liste over ting, du bør 

passe på.  

*Bemærk, at listen på ingen måde er udtømmende, og at svindlere kan finde andre måder til at 

narre folk på, så vær altid på vagt.  

•       Virustestning: Virustestningssæt bliver kun udbudt af NHS (det nationale sundhedsvæsen) i 

Storbritannien.  

•       Vacciner/helbredende midler: Der findes aktuelt ingen vaccine eller noget helbredende middel 

mod COVID-19.  

•       Falske produkter: Der har været en stigning i urimeligt dyre eller falske produkter, som siges at 

kunne beskytte dig mod coronavirus. Disse omfatter antibakteriel gel, masker mm.  

•       Levering af dagligvarer/lægemidler: Svindlere, der målrettet går efter sårbare personer på 

deres dørtrin og tilbyder at købe ind for dem eller levere medicin.  

•       Rengøringshjælp: Tilbud om rengøringshjælp for at forhindre spredning af virussen.  

•       Phishingmails/-SMS’er: Pas på beskeder, der forsøger at narre dig til at åbne skadelige 

vedhæftede filer, som kan føre til, at svindlere får adgang til personlige oplysninger.  

Action Fraud har identificeret følgende e-mails: 

1.     Svindlere, der giver sig ud for at komme fra en forskningsgruppe, der ligner det amerikanske 

Centre for Disease Control and Prevention (CDC) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). De 

hævder at give offeret en liste over aktive infektioner i dennes område.  
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2.     Svindlere, der udgiver artikler om virusudbruddet med et link til en falsk 

virksomhedshjemmeside, hvor ofre bliver tilskyndet til at klikke for at tilmelde sig et dagligt 

nyhedsbrev med yderligere opdateringer. 

3.     Svindlere, som sender investeringsplaner og råd om aktiehandel, der tilskynder folk til at drage 

fordel af de nedgangstider, coronavirussen har forårsaget.  

4.     Svindlere, der giver sig ud for at være fra HMRC (det britiske Told & Skat) og tilbyder en 

skatterefusion og så sender ofre videre til en falsk hjemmeside med det formål at indsamle deres 

personlige og skattemæssige oplysninger.  

Hvis du eller en person, som du kender, har været offer for et svindelnummer, bør du rapportere det 

til Action Fraud online på www.actionfraud.police.uk/ eller ved at ringe til 0300 123 2040.  

Råd og oplysninger om, hvordan du tjekker, om noget er et svindelnummer, finder du her: 

www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/. 

*Vores fantastiske team af freelanceoversættere har frivilligt udarbejdet denne oversættelse*  
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