Awas penipuan dan pengecobaan selama pendemi COVID-19
Penjahat sedang menggunakan pandemi COVID-19 untuk menipu masyarakat – jangan
menjadi korban.
COVID-19, penyakit yang di disebabkan oleh coronavirus baru, sekarang secara resmi, menjadi
pandemi di seluruh dunia. Penjahat di seluruh dunia menggunakan krisis ini untuk menipu masyarakt,
menargetkan kelompok rentan ketika mereka berusaha memanfaatkan pandemi. Action Fraud,
layanan pelaporan penipuan nasional Inggris, melaporkan peningkatan 400% penipuan terkait
coronavirus pada bulan Maret 2020.
Polisi dan badan pemerintah lain kerja bersama untuk menyebarkan informasi tentang penipuanpenipuan ini dan memastikan masyarakat waspada terhadap penipuan.
Layanan Penuntutan Mahkota (The Crown Prosecution Service) telah membagikan saran berikut:
Berhenti: Luangkan waktu untuk berhenti dan berpikir sebelum berpisah dengan uang Anda atau
keterangan Anda bisa membuat Anda aman.
Tantang: Mungkinkah itu palsu? Tidak apa-apa untuk menolak, dan tidak menerima atau mengabaikan
permintaan apa pun. Hanya penjahat yang akan mencoba membuat Anda panik atau membuat Anda
terburu-buru.
Lindungi: Hubungi bank Anda segera jika Anda merasa telah jatuh dalam penipuan dan melaporkan
pada Action Fraud.
Kami telah meluangkan waktu untuk membaca berbagai laporan penipuan dan membuat daftar untuk
Anda perhatikan.
Harap dicatat bahwa daftar ini sama sekali tidak lengkap, dan penjahat dapat menemukan cara lain
untuk menargetkan individu sehingga selalu waspada.
Test untuk virus: Kit pengujian virus (virus testing kits) hanya ditawarkan oleh NHS (Layanan Kesehatan
Nasional) di Inggris.
Vaksin / Obat: Saat ini, tidak ada vaksin / Obat untuk COVID-19.
Produk-produk palsu: Telah ada lonjakan barang-barang mahal atau palsu untuk lindungi diri Anda
dari coronavirus. Ini termasuk gel antibakteri, masker, dll.
Belanja / Pengiriman Obat: Penjahat menargetkan orang-orang rentan di depan pintu mereka dan
menawarkan untuk berbelanja atau mengantarkan obat-obatan.
Layanan Kebersihan: Menawarkan layanan pembersihan untuk mencegah penyebaran virus.
Email phishing / SMS: Waspadalah terhadap pesan yang menipu Anda agar membuka lampiran
berbahaya yang dapat menyebabkan penipu mendapatkan akses ke informasi pribadi.
Email-email berikut telah diidentifikasi oleh Action Fraud.
1. Penipu berpura-pura berasal dari kelompok penelitian yang meniru Pusat Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit (CDC) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mereka mengklaim
memberikan daftar infeksi aktif kepada korban di daerah mereka.
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2. Penipu menyediakan artikel tentang wabah virus dengan link ke website perusahaan palsu di
mana korban didorong untuk klik untuk berlangganan newsletter harian untuk update lebih
lanjut.
3. Penipu yang mengirim skema investasi dan saran perdagangan mendorong orang untuk
mengambil keuntungan dari penurunan coronavirus
4. Penipu yang berpura-pura berasal dari Pendapatan dan Bea Cukai Yang Mulia (HMRC)
menawarkan pengembalian pajak dan mengarahkan korban ke situs web palsu untuk
mengumpulkan detail pribadi dan keuangan mereka
Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal telah menjadi target penipuan, Anda harus melaporkannya
ke Action Fraud online di www.actionfraud.police.uk/ atau dengan menelepon 0300 123 2040.
Untuk saran dan informasi tentang cara memeriksa apakah sesuatu mungkin skam/penipuan,
kunjungi:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
*Terjemahan ini disiapkan atas dasar sukarela oleh tim penerjemah yang luar biasa*.
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