COVID-19 (કોવિડ -19) રોગચાળા દરવિયાન છે તરવ િંડી અને કૌભાાંડોથી સાિચેત

રહો
ુ ેગારો જાહેરિાાં કૌભાાંડ કરિા િાટે COVID-19 (કોવિડ -19) રોગચાળાનો ઉ યોગ કરી રહ્યા
ગન
છે - તેનો ભોગ બનશો નહીં.
COVID-19 (કોવિડ -19), નિા કોરોના િાયરસથી થતો રોગ, હિે સત્તાિાર રીતે વિશ્વવ્યાપી રોગચાળો છે .
દુવનયાભરના અપરાધીઓ આ સંકટનો ઉપયોગ જનતામાં કૌભાંડમાં કરિા માટે કરી રહ્યા છે , નબળા જૂથોને
લક્ષયાંક બનાિી રહ્યા છે જ્યારે તેઓ રોગચાળામાંથી કમાણી કરિા માટે પ્રયાસ કરે છે . Action Fraud
(એક્શન ફ્રોડ), યુકેની રાષ્ટ્રીય છે તરવપિંડી અહેિાલ સેિાએ, નોંધયુ ં છે કે માચચ 2020 માં કોરોના િાયરસ
સંબવં ધત છે તરવપિંડીમાં 400% િધારો થયો છે .
પોલીસ અને અન્ય સરકારી સંસ્થાઓ મળીને આ કૌભાંડો અંગેની માહહતી ફેલાિિા અને લોકો છે તરવપિંડી
સામે જાગૃત છે તેની ખાતરી કરિા માટે મળીને કામ કરી રહ્યા છે .
ક્રાઉન પ્રોસીક્યુશન સવિિસે નીચેની સલાહ જાહેર કરી છે :

રોકો: તમારા પૈસા અથિા માહહતીથી ભાગ લેતા પહેલા થોભો અને વિચાર કરિા માટે થોડો સમય
ફાળિાથી તમે સુરક્ષિત રહી શકો છો.

ડકાર: તે નકલી હોઈ શકે? કોઈપણ વિનંતીઓને નકારિી, ઇનકાર કરિો અથિા અિગણિી તે યોગ્ય છે .
ફક્ત ગુનેગારો જ તમને દોડાિિાની અથિા ગભરાિિાની કોવશશ કરશે.

સરુ ક્ષિત કરો: જો તમને લાગે કે તમે કોઈ કૌભાંડનો ભોગ બની ગયા છો તો તરત જ તમારી બેંકનો સંપકચ
કરો અને Action Fraud (એક્શન ફ્રોડ)માં તેની જાણ કરો.
અમે કૌભાંડના વિવિધ અહેિાલો તરફ જિા માટે સમય ફાળવ્યો છે અને તમારા ધયાન પર લાિિા માટે
એક સ ૂક્ષચ બનાિી છે .
* કૃપા કરીને નોંધો કે સ ૂક્ષચ કોઈ પણ રીતે સંપ ૂણચ નથી અને ગુનેગારો વ્યક્ક્તઓને લક્ષય બનાિિાની અન્ય
રીતો શોધી શકે છે તેથી હંમેશાં જાગ્રત રહેવ.ું
•

િાયરસ પરીિણ: િાયરસ પરીિણ કીટ યુકેમાં ફક્ત NHS દ્વારા ઓફર કરિામાં આિે છે .

•

રસી / ઉપચાર: COVID-19 (કોવિડ -19) માટે હાલમાં કોઈ રસી અથિા ઉપાય નથી.

•

નકલી ઉત્પાદનો: તમારી જાતને કોરોના િાયરસથી બચાિિા માટે અવતશય હકિંમતી અથિા

બનાિટી ચીજોમાં િધારો થયો છે . આમાં એન્ટીબેક્ટેહરયલ જેલ્સ, માસ્ક િગેરે શામેલ છે .
•

ખરીદી / દિા વિતરણ: નબળા લોકોના ઘરના આંગણે અપરાધીઓ તેમને લક્ષયાંક બનાિે છે અને

તેમને ખરીદી કરિા અથિા દિા પહોંચાડિાની રજુઆત કરે છે .
•

સફાઇ સેિાઓ: િાયરસના ફેલાિાને રોકિા માટે સફાઇ સેિાઓ પ્રદાન કરિી.
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•

હફવશિંગ ઇમેઇલ્સ / ટે ક્સ્ટ સંદેશાઓ: દૂ વિત જોડાણો ખોલિા માટે છે તરવપિંડી કરનારા સંદેશાઓથી

સાિચેત રહો જે ફ્રોડસચ વ્યક્ક્તગત માહહતી મેળિી શકે છે .
Action Fraud (એક્શન ફ્રોડ) દ્વારા નીચેના ઇ-મેલ્સની ઓળખ કરિામાં આિી છે :
1.

ફ્રોડસ્ટસચ એક સંશોધન જૂથમાંથી હોિાની બનાિ કરે છે જે રોગ વનયંત્રણ અને વનિારણ કેન્ર (CDC)

અને વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) ની નકલ કરે છે . તેઓ પીહડતોને તેમના વિસ્તારમાં સહક્રય ચેપની સ ૂક્ષચ
પ્રદાન હોિાનો દાિો કરે છે .
2.

છે તરવપિંડી કરનારાઓ િાયરસના પ્રકોપ વિશે લેખો પ્રદાન કરે છે , જે બનાિટી કંપની સાથે ક્ષલિંક હોય

છે જેમા વપડીતોને િઘુ માહહતી માટે દૈ નીક ન્ય ૂઝલેટર પર સબ્સ્કસ્ક્રાઇબ કરિા માટે ક્ક્લક કરિા પ્રોત્સાહહત
કરિામાં આિે છે .
3.

છે તરવપિંડી કરનારાઓ રોકાણ યોજના અને િેપારની સલાહ મોકલીને લોકોને કોરોના િાયરસ મંદીનો

લાભ લેિા પ્રોત્સાહહત કરે છે .
4.

HMRC માંથી હોિાનો ઢોંગ કરતા છે તરવપિંડી કરનારાઓ ટે ક્સ હરફંડની ઓફર કરે છે અને પીહડતોને

તેમની વ્યક્ક્તગત અને નાણાંકીય વિગતો એકવત્રત કરિા માટે નકલી િેબસાઇટ પર હદશામાન કરે છે .
જો તમને અથિા તમે જાણો છો તે કોઈ વ્યક્ક્તને કૌભાંડ દ્વારા વનશાન બનાિિામાં આવ્યુ ં છે , તો તમારે
www.actionfraud.police.uk/ પર જઇને અથિા 0300 123 2040 પર ફોન કરીને Action Fraud
(એક્શન ફ્રોડ) ને જાણ કરિી જોઈએ.
કોઇ કૌભાંડ હોઈ શકે છે કે કેમ તેની તપાસ વિશે સલાહ અને માહહતી માટે, અહીં મુલાકાત લો:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
આ અનુિાદ અમારી સ્િતંત્ર અનુિાદકોની અદ્ભુત ટીમે સ્િૈક્છછક ધોરણે તૈયાર કયો છે .
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