Cảnh giác với hành vi lừa đảo và gian lận trong thời kỳ đại dịch COVID-19
Bọn tội phạm đang lợi dụng đại dịch COVID-19 để lừa đảo người dân – đừng trở thành nạn nhân
của chúng.
COVID-19, căn bệnh gây ra bởi chủng virus corona mới, hiện đã chính thức được coi đại dịch toàn cầu.
Tội phạm trên khắp thế giới đang lợi dụng cuộc khủng hoảng này để lừa đảo người dân, nhắm vào các
nhóm yếu thế để kiếm lợi từ đại dịch. Action Fraud, cơ quan trình báo gian lận quốc gia của Vương
quốc Anh, đã báo cáo rằng trong tháng 3 năm 2020, số lượng các vụ lừa đảo liên quan đến virus corona
đã gia tăng 400%.
Cảnh sát và các cơ quan chính phủ khác đang hợp tác để tuyên truyền thông tin về những hành vi lừa
đảo này và yêu cầu người dân phải luôn cảnh giác trước những hành vi lừa đảo.
Cơ Quan Công Tố Hoàng Gia (The Crown Prosecution Service) đã đưa ra những lời khuyên sau:
Tạm dừng: Sẽ an toàn hơn nếu bạn dành một chút thời gian để dừng lại và suy nghĩ trước khi đưa tiền
hoặc cung cấp thông tin của bạn cho người khác.
Tự vấn: Biết đâu thông tin này là giả? Bạn hoàn toàn có thể bác bỏ, từ chối hoặc bỏ qua một yêu cầu
nào đó của người khác. Chỉ có bọn tội phạm mới hối thúc bạn làm theo hoặc cố làm cho bạn hoảng
loạn.
Bảo vệ: Liên hệ với ngân hàng của bạn ngay lập tức nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị lừa đảo và báo cáo sự
việc với Action Fraud.
Chúng tôi đã dành thời gian để xem qua các báo cáo về những vụ lừa đảo và lập một danh sách để
bạn đề phòng.
* Xin lưu ý rằng danh sách này chưa phải là toàn diện nhất và bọn tội phạm có thể tìm ra nhiều cách
khác để tấn công từng cá nhân, nên bạn phải luôn cảnh giác.
• Xét nghiệm vi-rút ở Anh, bộ xét nghiệm vi-rút chỉ được cung cấp bởi Cơ Quan Y Tế Quốc Gia
(NHS).
• Vắc-xin/Thuốc đặc trị: Hiện tại chưa có vắc-xin hoặc thuốc đặc trị cho COVID-19.
• Hàng giả: Gần đây rất nhiều mặt hàng bảo vệ bạn khỏi sự lây nhiễm của vi-rút corona đang
bị tăng giá quá mức hoặc bị làm giả. Những mặt hàng này bao gồm gel kháng khuẩn, khẩu
trang, v.v…
• Mua sắm/Vận chuyển thuốc: Bọn tội phạm tấn công những người yếu thế ngay trước cửa
nhà họ bằng cách đề nghị giúp họ mua sắm hoặc chuyển thuốc.
• Dịch vụ vệ sinh: Cung cấp dịch vụ vệ sinh để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.
• Tin nhắn/email lừa đảo: Cẩn thận với các tin nhắn lừa bạn mở các tệp đính kèm độc hại, từ
đó có thể dẫn đến việc trao quyền cho những kẻ lừa đảo truy cập vào thông tin cá nhân của
bạn.
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Các email sau đây đã được nhận diện bởi Action Fraud:
1. Những kẻ lừa đảo giả danh làm thành viên của một nhóm nghiên cứu tương tự như Trung Tâm Kiểm
Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Những kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ
cung cấp cho nạn nhân một danh sách các ca bệnh hiện hữu trong khu vực của nạn nhân.
2. Những kẻ lừa đảo gửi các bài viết về sự bùng phát virus kèm theo đường dẫn đến trang web của
một công ty giả mạo, trong đó, các nạn nhân được khuyến khích nhấp chuột đăng ký nhận bản tin
hàng ngày để được cập nhật thêm thông tin.
3. Những kẻ lừa đảo gửi các kế hoạch đầu tư và lời tư vấn kinh doanh với nội dung khuyến khích mọi
người tận dụng cuộc suy thoái mà vi-rút corona gây ra.
4. Những kẻ lừa đảo giả danh cán bộ của Cục Thuế và Hải Quan (HMRC) đề nghị hoàn thuế và chỉ dẫn
nạn nhân đến một trang web giả mạo để thu thập thông tin cá nhân và thông tin tài chính của họ.
Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đã bị tấn công bởi một hành vi lừa đảo, bạn nên báo cáo việc này với
Action Fraud trực tuyến tại www.actionfraud.police.uk/ hoặc bằng cách gọi đến số 0300 123 2040.
Để được tư vấn và cung cấp thêm thông tin về cách nhận diện một hành vi lừa đảo, hãy truy cập:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
*Bản dịch này được hoàn thành trên cơ sở tự nguyện bởi đội ngũ dịch giả tự do tuyệt vời của chúng
tôi*
Tiếng Việt: Nguyễn Nhật Anh Thư

www.k-international.com

