Saugokitės sukčiavimo ir apgaulės COVID-19 pandemijos metu
Nusikaltėliai naudojasi COVID-19 pandemija siekdami apgauti visuomenę – netapkite
auka.
COVID-19 - liga, kurią sukelia naujas koronavirusas, dabar oficialiai pripažinta pasauline pandemija.
Visame pasaulyje nusikaltėliai naudojasi šia krize, siekdami apgauti visuomenę ir, taikydamiesi į
pažeidžiamas grupes, ketina per šią pandemiją pasipelnyti. JK Nacionalinė pranešimų apie
sukčiavimus tarnyba „Action Fraud” informavo, jog 2020m. kovo mėnesį pranešimų apie su
koronavirusu susijusius sukčiavimo atvejus išaugo 400%.
Policija ir kitos vyriausybinės organizacijos veikia išvien platindamos informaciją apie tokius
sukčiavimus ir siekdamos užtikrinti, kad visuomenė būtų ypač budri ir tokiems sukčiavimams
nepasiduotų.
Karališkoji prokuratūra pasidalino tokiu patarimu:

Sustokite: Prieš atsisveikindami su savo pinigais ar informacija, stabtelėkite ir pagalvokite, tai gali
padėti jums apsisaugoti.

Suabejokite: Galbūt tai klastotė? Bet kokius prašymus galima atmesti, ignoruoti ar jų atsisakyti. Tik
nusikaltėliai bandys jus skubinti ar sukelti paniką.

Apsisaugokite: Nedelsiant susisiekite su savo banku, jeigu galvojate, kad pakliuvote sukčiams į
rankas ir apie tai praneškite „Action Fraud”
Mes skyrėme laiko ir peržiūrėjome įvairius pranešimus dėl sukčiavimo bei sudarėme sąrašą, į ką
turėtumėte atkreipti dėmesį.
*Atkreipkite dėmesį, kad šis sąrašas nėra išbaigtas, nusikaltėliai gali rasti ir kitokių būdų, kaip taikytis
į pavienius asmenis, todėl visada būkite budrūs.
•
Viruso nustatymo tyrimas: Jungtinėje Karalystėje viruso nustatymo tyrimo rinkinius išduoda
tiktai Nacionalinė sveikatos tarnyba.
•

Skiepai/vaistai: Šiuo metu vaistų ar skiepų nuo COVID-19 nėra.

•
Klastoti produktai: Suaktyvėjo perdėtai brangių arba klastotų prekių, apsaugančių nuo
koronaviruso, antplūdis. Tokių kaip antibakterinių gelių, kaukių ir pan.
• Pirkinių/vaistų pristatymas: Nusikaltėliai taikosi į lengvai pažeidžiamus žmones, atvyksta prie jų
namų durų ir siūlosi pristatyti jiems vaistus ar pirkinius.
•

Valymo paslaugos: Siūlomos valymos paslaugos, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui.

•
Duomenų vagystė el. paštu/SMS žinutėmis: Saugokitės žinučių, skatinančių jus atidaryti
kenksmingus priedus, nes tai padarius sukčiai gautų priėjimą prie jūsų asmeninės informacijos.
„Action Fraud” identifikavo tokius el. laiškus:
1. Sukčių, kurie apsimeta, kad yra iš Ligų kontrolės ir prevencijos centrą (CDC) ir Pasaulio sveikatos
organizaciją (PSO) imituojančios tyrimo grupės. Jie tvirtina, kad gali pateikti aukai aktyvių infekcijų jų
vietovėje sąrašą.

www.k-international.com

2. Sukčių pateikiančių straipsnius apie viruso protrūkius su nuoroda į fiktyvios kompanijos
tinklalapį, kur aukos raginamos paspausti ir užsiregistruoti kasdien gaunamam naujienlaiškiui su
atnaujinta informacija.
3. Sukčių, kurie siunčia investavimo schemas ir konsultacijas dėl prekybos, skatindami žmones
pasinaudoti nuosmukiu dėl koronaviruso.
4. Sukčių, kurie apsimeta esą iš Jos Didenybės mokesčių ir muitų inspekcijos ir siūlo grąžinti
mokesčius, nukreipdami aukas į fyktyvius tinklalapius, kad išgautų iš jų asmeninę bei finansinę
informaciją.
Jeigu jūs arba jūsų pažįstami tapote sukčiavimo auka, apie tai turėtumėte pranešti „Action Fraud”
internetu www.actionfraud.police.uk/ arba telefonu 0300 123 2040.
Norėdami daugiau informacijos ar patarimų, kaip patikrinti, ar susidūrėte su apgaule, apsilankykite:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
*Šis vertimą savanoriškai parengė nuostabi mūsų laisvai samdomų vertėjų komanda*
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