Óvakodjon a szélhámosoktól és a csalástól a COVID-19 világjárvány alatt
A bűnözők a COVID-19 világjárványt a nyilvánosság becsapására használják - ne legyen
áldozat!
A COVID-19 betegség, amelyet az új koronavírus okoz most már hivatalosan világméretű járvány. A
bűnözők ezt a válságot mindenütt a világon a nyilvánosság becsapására használják, veszélyeztetett
csoportokat megcélozva, amint megpróbálnak a világjárványból tőkét kovácsolni. A Csalás Ellen
Fellépő Csoport (Action Fraud), a UK nemzeti szintű csalások jelentését fogadó szolgálata, a
koronavírussal kapcsolatos jelentések 400%-os növekedését jelentette.
A rendőrség és más kormánytestületek együttműködnek, hogy ezekről a csalásokról információkat
nyújtsanak, és meggyőződjenek arról, hogy a nyilvánosság éber ezeket illetően.
Az Állami Ügyészség (Crown Prosecution Service) a következő információkat osztotta meg:

Álljon meg: Álljon meg egy pillanatra, mielőtt megválik pénztől vagy biztonságát szavatoló
információktól.
Ne hagyja annyiba: Lehet, hogy hamis? Teljesen helyénvaló visszautasítani, elutasítani vagy

figyelmen kívül hagyni egy kérelmet. Csak bűnözők próbálják sürgetni vagy kényelmetlen
helyzetbe hozni.

Védekezzen: Vegye fel a bankkal rögtön a kapcsolatot, amennyiben úgy gondolja, hogy csalás
áldozata, és jelentse a Csalás Ellen Fellépő Csoportnak.
Időt szántunk arra, hogy átnézzünk számos csalással foglalkozó jelentést, és egy listát készítettünk
arról, amire különösen ügyelnie kell.
*Kérem tartsa figyelemmel, hogy ez a lista nem lehet teljes, és a bűnözők más módokat is
találhatnak az egyének célba vételére, ezért legyen mindig éber.
•
Vírus tesztelés: Vírus tesztelési eszközt csak az Állami Egészségügyi Szolgálat (NHS) ajánl az
Egyesült Királyságban.
•

Vakcinák/Gyógymód: Jelenleg nincs a COVID-19-re vakcina vagy gyógymód.

•
Hamis termékek: A koronavírustól védő túlárazott illetve hamis termékek hirtelen
elszaporodásának lehetünk tanúi. Ezek magukba foglalják az antibakteriális géleket, maszkokat stb.
•
Bevásárlás/Orvosság házhoz szállítása: Bűnözők, akik veszélyeztetett személyeket vesznek
célba, és az ajtójukon kopogtatva ajánlják fel, hogy bevásárolnak illetve házhoz hoznak orvosságot.
•
Takarítási szolgáltatások: Takarítási szolgáltatások felajánlása a vírus terjedésének
megakadályozása érdekében.
• Adathalász e-mailek/szöveges üzenetek: Óvakodjon az olyan üzenetektől, amelyek rosszindulatú
e-mail csatolmányok kinyitására indítják csalással, hogy így tudjanak szélhámosok hozzáférni a
személyes információihoz.
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A következő e-maileket azonosította a Csalás Ellen Fellépő Csoport:
1. Szélhámosok egy kutató csoport részeként adják ki magukat, így utánozva a Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központot (CDC) és az Egészségügyi Világszervezetet (WHO). Azt állítják, hogy
listát tudnak az áldozatnak nyújtani a területen létező aktív fertőzésekről.
2. Szélhámosok hamis vállalati honlaphoz vezető kapcsot tartalmazó cikkeket nyújtanak a vírus
kitöréséről, amelyekben az áldozatokat arra ösztönzik, hogy előfizessenek a napi hírlevélre és
további frissítésekre.
3. Szélhámosok befektetési programokat és kereskedelmi tanácsokat küldenek, így ösztönzve
személyeket arra, hogy hasznot húzzanak a koronavírus okozta pangásból.
4. Szélhámosok, akik az állami adóhivatalnak adják ki magukat, és adóvisszatérítést ajánlanak fel
úgy, hogy az áldozatot hamis honlaphoz irányítják, ahol megszerzik a személyes és pénzügyi
adataikat.
Amennyiben ön vagy ön által ismert személy csalás célpontja, akkor jelentse a Csalás Ellen Fellépő
Csoportnak a www.actionfraud.police.uk internetes címen vagy hívja a 0300 123 2040 számot.
Tanácsért és információkért arról, hogyan tudja ellenőrizni, csalásról van-e szó, látogasson el a
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/honlapra.
*Ez a fordítás a nagyszerű szabadúszó fordító csoportunk segítségével, önkéntes alapon készült.*
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