Uzmanies no krāpšanām un viltojumiem COVID-19 pandēmijas laikā
Noziedznieki izmanto COVID-19 pandēmiju, lai krāptu cilvēkus – nekļūsti par
krāpnieku upuri!
COVID-19, jaunā koronavīrusa izraisītā slimība, tagad oficiāli ir pasaules mēroga pandēmija.
Noziedznieki visā pasaulē izmanto šo krīzi, lai krāptu sabiedrību, par mērķi izvēloties
mazaizsargātas un viegli ievainojamas cilvēku grupas, mēģinādami gūt peļņu uz pandēmijas
rēķina. “Action Fraud” ir Apvienotās Karalistes Valts krāpšanu sūdzību dienests; tas ziņoja par
400% pieaugumu ar konronavīrusu saistītajās krāpšanās 2020.g. martā.
Policija un citas valdības iestādes kopīgi sadarbojas, lai izplatītu informāciju par šīm krāpšanu shēmām
un lai nodrošinātu sabiedrības modrību pret krāpšanām.
Kroņa prokuratūras dienests sniedz sekojošu padomu:

Apstāties: Uz brīdi apstāties un padomāt pirms šķiršanās no naudas vai informācijas - tas varētu jums
saglabāt drošību.

Izaicināt: Vai tas varētu būt neīsts vai nepatiess lūgums? Ir normāli noraidīt, atteikties vai ignorēt
jebkādu lūgumu. Tikai noziedznieki mēģinās jūs steidzināt vai radīt paniku.

Aizsargāt: Nekavējoties sazinieties ar banku, ja domājat, ka esat iekritis krāpšanas slazdā vai arī
ziņojiet par to “Action Fraud”.
Pa šo laiku, esam pārskatījuši dažādus krāpšanu ziņojumus un izveidojuši sarakstu, lai jūs zinātu, no kā
uzmanīties.
*Lūdzam ņemt vērā, ka šis saraksts nekādā gadījumā neiekļauj visus krāpšanu variantus, jo
noziedznieki var atrast citus veidus kā mērķtiecīgi izvēlēties jeb tēmēt uz cilvēkiem, tāpēc vienmēr
esiet modri.
• Vīrusa testēšana. Vīrusa testēšanas piederumus Apvienotajā Karalistē piedāvā tikai Valsts veselības
dienests (NHS).
•

Vakcīnas/ārstēšana: Pašreiz nav ne ārstēšanas līdzekļu, ne vakcīnas pret COVID-19.

•
Viltoti produkti : Pastāv liels pieplūdums ar pārmērīgi uzcenotām vai viltotām precēm, lai
aizsargātos no koronavīrusa, ieskaitot antibakteriālos gēlus, maskas utt.
• Pirkumu/medikamentu piegāde: Noziedznieki mērķē uz viegli ievainojamiem un mazaizsargātiem
cilvēkiem pie viņu durvju sliekšņa, piedāvājot veikt iepirkumus vai piegādāt zāles.
•
Tīrīšanas pakalpojumi: Piedāvājot tīrīšanas/dezinficēšanas pakalpojumus, lai novērstu vīrusa
izplatīšanos.
• Pikšķerēšanas (phishing) e-pasti/īsziņas: Uzmanaties no īsziņām, kas izspēlē trikus uz jums, liekot
atvērt ļaunprātīgus pielikumus, kas var aizvest krāpniekus līdz personīgās informācijas piekļuves
iegūšanai.
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“Action Fraud” ir identificējis sekojošus e-pastus:
1. Krāpnieki izliekas, ka ir no pētnieku grupas, kas atdarina Slimību kontroles un novēršanas centru
(CDC) un Pasaules veselības organizāciju (WHO). Viņi apgalvo, ka nodrošina upurim viņa rajonā esošo
aktīvo infekciju sarakstu.
2. Krāpnieki sagādā rakstus par vīrusa uzliesmojumu ar saikni uz viltus kompāniju tīmekļa vietnēm,
kur upuri tiek iedrošināti uzklikšķināt, lai abonētu ikdienas ziņu vēstuli ar svaigāko informāciju.
3. Krāpnieki sūta investīciju shēmas un tirdzniecības konsultācijas, iedrošinot cilvēkus izmantot
koronavīrusa lejupslīdi.
4. Krāpnieki izliekas, ka ir no ieņēmumu un muitas dienesta (HMRC), piedāvajot atgriezt nodokļus un
norādot upuriem viltus tīmekļa vietni, lai ievāktu no viņiem personīgu un finansiālu informāciju.
Ja jūs vai kāds, kuru pazīstat, ir bijis par krāpnieku mērķi, ziņojiet par to “Action Fraud” interneta
adresē www.actionfraud.police.uk/ vai zvanot uz 0300 123 2040.
Konsultāciju un informācijas nolūkā, lai pārbaudītu vai kaut kas varētu būt krāpšana, lūdzam apmeklēt:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
*Šo tulkojumu brīvprātīgi sagatavoja mūsu brīnišķīgā ārštata tulku darba grupa*
Latviešu valoda: Tulkojusi Inese Vīmere / Korektūru veicis Aleksandrs Maļinovskis
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