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COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਖੋਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ ੋ

ਅਪਰਾਧੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਘੁਟਾਿੇ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ - ਇਸਦੇ ਪੀੜਤ ਨਾ ਬਣੋ। 

ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, COVID-19, ਹਣੁ ਅਬਿਕਾਰਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਬਵਸ਼ਵਬਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹ।ੈ  ਦੁਨੀਆ ਭਰ 
ਦੇ ਅਪਰਾਿੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨ ੰ  ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਏੋ 
ਉਹ ਕਮਜ਼ਰੋ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਬਨਸ਼ਾਨਾ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯ ਕ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਖੋਾਿੜੀ ਬਰਪਰੋਬਟੰਗ ਸੇਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੌਡ (Action Fraud), ਨੇ 
ਮਾਰਚ 2020 ਬਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਿੰਬਿਤ ਿੋਖਾਿੜੀ ਬਵਿੱ ਚ 400% ਵਾਿਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 

ਪੁਬਲਸ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਜਸ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਘਟੁਾਬਲਆਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਲੈਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬਕ ਜਨਤਾ ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੇ ਬਵਰੁਿੱ ਿ ਚਕੌਸ ਹ।ੈ 

ਕਰਾਊਨ ਪਰੌਬਸਬਕਊਸ਼ਨ ਸਰਬਵਸ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਬਦਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹ:ੈ  

ਰੁਕੋ: ਆਪਣੇ ਪੈਸ ੇਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਬਖਅਤ ਰਬਹ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਚੁਣੋਤੀ ਲਦਓ: ਕੀ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਕਸੇ ਵੀ ਿੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਨਹ ਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ 
ਹੈ। ਬਸਰਫ ਅਪਰਾਿੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਰੱਲਖਆ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸ ੇਘੁਟਾਲੇ ਬਵਿੱ ਚ ਫਿੱ ਸ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ 
ਿਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੌਡ ਨ ੰ  ਬਰਪਰੋਟ ਕਰੋ। 

ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਢ ਕ ੇਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਬਰਪੋਰਟਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਬਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸ ਚੀ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।  

*ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬਕ ਸ ਚੀ ਬਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਪ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਪਰਾਿੀ ਬਵਅਕਤੀ ਬਨਸ਼ਾਨਾ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱ ਭ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹ।ੋ  

•       ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਾਂਚ: ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਬਟੰਗ ਬਕਿੱਟਾਂ ਬਸਰਫ ਯ ਕੇ ਬਵਿੱ ਚ NHS ਦੁਆਰਾ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

•       ਟੀਕ/ੇਇਲਾਜ: ਇਸ ਵੇਲੇ COVID-19 ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

•       ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ: ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਿਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਮਬਹੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਬਵਿੱਚ ਐਟਂੀਿੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੈੈੱਲ, ਮਾਸਕ ਆਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

•       ਖਰੀਦਦਾਰੀ/ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਡਲੀਵਰੀ: ਅਪਰਾਿੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਨਸ਼ਾਨਾ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

•       ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ।  

•       ਬਫਬਸ਼ੰਗ ਈਮੇਲਾਂ/ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ: ਅਬਜਹੇ ਸੁਨੇਬਹਆਂ ਿਾਰੇ ਸਾਵਿਾਨ ਰਹ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਖੋਲਹਣ 
ਲਈ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ ਬਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿਖੋੇਿਾਜ਼ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੌਡ ਦਆੁਰਾ ਹੇਠ ਬਲਖੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਬਣਆ ਬਗਆ ਹ:ੈ 
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1.     ਿੋਖੇਿਾਜ਼ ਬਕਸੇ ਖੋਜ ਸਮ ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਵਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਡੀਸੀਜ਼ ਕੰਟਰਲੋ ਐਡਂ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (CDC) ਅਤੇ 
ਬਵਸ਼ਵ ਬਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਵਰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਵਿੱ ਚ ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

2.     ਿੋਖੇਿਾਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਦ ੇਬਲੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿਾਰੇ ਲੇਖ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਜਿੱ ਥੇ 
ਪੀੜਤਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਬਲਿੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3.     ਿੋਖੇਿਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਬਗਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਨਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ 
ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।  

4.     ਿੋਖੇਿਾਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਰਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਏੋ HMRC ਤੋਂ ਹਣੋ ਦਾ ਬਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਬਵਿੱ ਤੀ 
ਵੇਰਬਵਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਬਕਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਇਸ ਿਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ 
ਫਰੌਡ ਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ www.actionfraud.police.uk/ 'ਤੇ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 0300 123 2040 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਕ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: 
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/. 

*ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਵੈ-ਇਿੱਛੁਕ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰੀਲਾਂਸ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ*  

ਪੰਜਾਿੀ: ਤੇਬਜੰਦਰ ਸ ਦਨ  
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