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Остерігайтеся шахрайства та афер під час пандемії COVID-19 

Злочинці використовують пандемію COVID-19, щоб ошукати громадськість - не 

станьте їх жертвою. 

COVID-19, захворювання, спричинене новим коронавірусом, тепер офіційно є світовою 

пандемією. Злочинці у всьому світі прагнуть скористатися пандемією і використовують цю 

кризу, щоб ошукати громадськість, націлюючи її на вразливі групи. Action Fraud, національна 

служба звітності щодо шахрайства Великобританії, повідомила про збільшення випадків 

шахрайства, пов’язаного з коронавірусом, на 400% у березні 2020 року. 

Поліція та інші урядові органи спільно працюють над поширенням інформації про ці афери та 

забезпеченням пильності громадськості стосовно шахрайства. 

Королівська кримінальна прокуратура поділилася такими порадами: 

Зупиніться: Присвятіть хвилину, щоб зупинитися та подумати, перш ніж розпрощатися з 

вашими грошима або інформацією. Це може вас захистити. 

Задумайтесь: Чи може це бути брехнею? Це нормально відхиляти, відкидати чи ігнорувати 

будь-які запити. Тільки злочинці намагатимуться змусити вас квапитися чи панікувати. 

Захистіть себе: Негайно зв’яжіться зі своїм банком, якщо вважаєте, що ви потрапили в аферу, і 

повідомте про це Action Fraud. 

Ми виділили час, щоб розглянути різні звіти про афери та склали список того, чого вам варто 

остерігатись. 

* Зверніть увагу, що цей перелік аж ніяк не повний, і злочинці можуть знайти інші способи як 

націлитись на людей, тому завжди будьте пильні. 

•       Тестування на наявність вірусу: набори для тестування вірусу постачають лише НСОЗ у 

Великобританії.  

•       Вакцини / ліки: В даний час немає вакцини або ліків від COVID-19. 

•       Підроблені вироби: спостерігається хвиля завищених цін або підроблених товарів для 

захисту від коронавірусу. До них відносяться антибактеріальні гелі, маски тощо.  

•       Покупки / Доставка ліків: Злочинці беруть на приціл вразливих людей одразу з порогу та 

пропонують зробити покупки чи доставити ліки. 

•       Послуги прибирання: Пропонують послуги прибирання, щоб запобігти поширенню вірусу. 

•       Шахрайські електронні листи / текстові повідомлення: Остерігайтеся повідомлень, що 

спонукають вас відкривати шкідливі вкладення, які можуть призвести до отримання шахраями 

доступу до особистої інформації. 

Такі шахрайські електронні листи були виявлені Action Fraud: 

1.     Шахраї, що вдають з себе учасників дослідницької групи, імітуючи Центр Контролю та 

Профілактики Захворювань (ЦКПЗ) та Всесвітню Організацію Охорони Здоров'я (ВООЗ). Вони 

стверджують, що надають жертвам перелік діючих інфекцій у їхній місцевості. 
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2.     Шахраї, які розміщують статті про спалах вірусу, використовуючи посилання на веб-сайт 

підробленої компанії, де жертвам рекомендується підписатися на щоденне розсилання 

подальших новин.  

3.     Шахраї, які надсилають інвестиційні схеми та поради, стосовно торгівлі, заохочуючи людей 

скористатися спадом коронавірусу. 

4.     Шахраї, які вдають з себе працівників КПМС (Королівської податково-митної служби), 

пропонують повернення податків та направляють жертв на підроблений веб-сайт, щоб зібрати 

їх особисті та фінансові дані.  

Якщо ви чи хтось, кого ви знаєте, потрапили в аферу, ви повинні повідомити про це Action 

Fraud в онлайн режимі на сайті www.actionfraud.police.uk/ або за номером 0300 123 2040. 

Поради та інформацію про те, як перевірити чи вас намагаються вплутати в аферу, ви можете 

знайти на сторінці: www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-

scam/. 

*Цей переклад підготувала на волонтерських засадах наша чудова команда перекладачів-

фрілансерів*  
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