Ostrzeżenie o oszustwach i wyłudzeniach związanych z pandemią choroby
Covid-19.
Przestępcy używają pandemii wirusa Covid-19 do oszukiwania społeczeństwa, apelujemy
o podjęcie prewencyjnych kroków, aby nie stać się ich ofiarą!
Covid-19, choroba wywoływana przez nowy typ koronaawirusa, została oficjalnie sklasyfikowana
jako pandemia. W związku z obecnym kryzysem, przestępcy na całym świecie wybierają za cel
ataków finansowych osoby szczególnie bezbronne i narażone na niebezpiecześtwo.
W marcu bieżącego roku, brytyjska służba ds. zgłaszania nadużyć finansowych, Action Fraud,
poinformowała o 400% wzroście liczby przestępstw związanych z pandemią koronawirusa.
Policja oraz pozostałe organy rządowe współpracują ze sobą w celu rozpowszechniania informacji na
temat dokonywanych oszustw, jak również uczulają na zwiekszenie naszej czujności w tym
szczególnym okresie.
Prokuratura Koronna (The Crown Prosecution Service) udziela następujących wskazówek:
Zatrzymaj się: Zastanów się przez chwilę, zanim zdecydujesz się na transakcję finansową lub
podzielisz się informacją która może być użyta przez przestępców.
Zweryfikuj: Spytaj, czy to może być oszustwo? Pamiętaj, że można odmówić, odrzucić lub
zignorować każdą prośbę. Tylko przestępcy będą próbowali nakłonić do podjęcia pośpiesznej decyzji,
lub wprowadzić atmosferę strachu.
Zabezpiecz: Natychmiast skontaktuj się z oddziałem swojego banku jeśli uważasz, że padłeś/aś ofiarą
oszustwa, a następnie poinformuj służbę ds. zgłaszania nadużyć finansowych Action Fraud.

Na podstawie zebranych informacji, przygotowaliśmy listę sposobów jakimi posługują się oszuści, na
którą należy zwracać szczególną uwagę:
*Proszę pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca, a przestępcy mogą znaleźć inne sposoby na
atakowanie poszczególnych osób, należy więc pozostać czujnym.
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Testy na obecność koronawirusa: Zestawy do wykonania testu na obecność wirusa są
oferowane tylko przez Narodwy Fundusz Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii.
Szczepionki/leki: Obecnie nie ma żadnej dostępnej szczepionki ani lekarstwa na chorobę
Covid-19.
Produkty podrabiane: Nastąpił gwałtowny wzrost ilości przecenionych lub podrobionych
towarów, które mają chronić przed zakażeniem koronawirusem. Należą do nich żele
antybakteryjne, maski na twarz itp.
Dostawa zakupów/leków: Przestępcy oferują wykonanie zakupów lub dostarczenie lekarstw
osobom bezbronnym podczas niezapowiedzianych wizyt, często nachodząc ich w domu lub
podszywając się pod personel NHS.
Usługi sprzątające: Oferowanie usług sprzątających w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania
się wirusa.
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Wiadomości email/tekstowe wyłudzające informacje: Uważaj na nieznane otrzymane
wiadomości i nie otwieraj podejrzanych załączników. Może to prowadzić do uzyskania
dostępu do naszych danych osobowych przez oszustów.
Poniższe wiadomości e-mail zostały wyróżnione przez brytyjską służbę ds. zgłaszania nadużyć
finansowych Action Fraud:
1. Oszuści podający się za pracowników grupy badawczej powiązanej z Centrum Kontroli i
Prewencji Chorób (CDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Twierdzą, że dostarczają listę
aktywnych zakażeń w okolicy.
2. Oszuści dostarczający artykuły o epidemii wirusa zawierające link do fałszywej strony
internetowej z biuletynem aktualizowanym na bieżąco.
3. Oszuści oferujący atrakcyjne finansowo plany inwestycyjne i porady handlowe dostępne dzięki
spowolnieniu rozwoju gospodarczego przez pandemię koronawirusa.
4. Oszuści podszywający sie pod urzędników skarbowych (HMRC), oferujący zwrot podatku i
kierujący ofiary na fałszywą stronę internetową w celu kradzieży ich danych osobowych i
finansowych.
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa (lub ktoś kogo znasz), skontaktuj się niezwłocznie z brytyjską służbą ds.
zgłaszania nadużyć finansowych Action Fraud wchodząc na stronę internetową
www.actionfraud.police.uk/ lub dzwoniąc pod numer 0300 123 2040.
Porady i informacje na temat tego, jak sprawdzić, czy coś może być oszustwem, są dostępne na
stronie internetowej: www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-ascam/
*Powyższe tłumaczenie zostało przygotowane dobrowolnie przez nasz wspaniały zespół tłumaczy*
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