
FTC & FDA: Cảnh cáo gửi đến những người bán 
hàng phương pháp điều trị Vi-rút Corona lừa đảo 
Người viết: Colleen Tressler  
Chuyên gia Giáo dục Người tiêu dùng, FTC  
 
Tháng trước, chúng tôi đã cảnh báo các bạn nên cảnh giác với những kẻ lừa 
đảo lợi dụng sự sợ hãi trong bối cảnh Vi-rút Corona. Hôm nay, chúng tôi cập 
nhật thông tin. 
 
FTC và FDA đã cùng gửi thư cảnh cáo bảy người bán các sản phẩm không 
được phê duyệt và ghi nhãn hiệu sai, tuyên bố rằng các sản phẩm có thể điều trị 
hoặc ngăn chặn vi-rút corona. Sản phẩm của các công ty này bao gồm trà, tình 
dầu và keo bạc. FTC cho biết các công ty này không có bằng chứng chứng minh 
các tuyên bố của họ — theo yêu cầu của pháp luật. FDA cho biết hiện chưa có 
vắc-xin, thuốc hoặc sản phẩm nghiên cứu nào được phê duyệt hiện để điều trị 
hoặc ngăn chặn vi-rút này. 

Bảy công ty đó bao gồm: 

• Vital Silver  
• Aromatherapy Ltd.  
• N-ergetics  
• GuruNanda, LLC  
• Vivify Holistic Clinic  
• Herbal Amy LLC  
• The Jim Bakker Show  

 
Một phần, các thư cảnh cáo này yêu cầu các công ty nói trên thông báo cho FTC 
trong vòng 48 giờ về các hành động cụ thể mà họ đã thực hiện để giải quyết các 
mối quan tâm của cơ quan. FTC và FDA sẽ tiếp tục theo dõi các công ty không 
có biện pháp khắc phục phù hợp. Cả hai cơ quan này cũng sẽ tiếp tục theo dõi 
mạng xã hội, thị trường trực tuyến và các khiếu nại được gửi đến để giúp đảm 
bảo rằng các công ty nêu trên không tiếp tục tiếp thị các sản phẩm gian lận dưới 
một tên khác hoặc trên một trang web khác. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thông báo cách tốt nhất 
để phòng tránh Vi-rút Corona là: 
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• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong tối thiểu 20 giây. Nếu 
không có sẵn xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch rửa tay có chứa 
cồn. Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước nếu thấy tay bẩn. 

• Tránh chạm lên mặt, đặc biệt là vùng mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay. 
• Tránh tiếp xúc gần với người đang bị bệnh. 
• Ở nhà nếu bạn bị ốm. 
• Che mũi và miệng khi ho hoặc hắt xì bằng khăn giấy, sau đó vứt khăn giấy 

vào thùng rác. 
• Vệ sinh và khử trùng các vật dụng và bề mặt thường xuyên chạm vào bằng 

bình xịt hoặc khăn lau vệ sinh gia dụng thông thường. 
• Tuân thủ khuyến cáo của CDC về đeo khẩu trang. 

 
o CDC không khuyến nghị người khỏe mạnh bình thường đeo khẩu trang 

để bảo vệ bản thân khỏi các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bao gồm 
COVID-19. 

o Người có triệu chứng nhiễm COVID-19 nên đeo khẩu trang để tránh lây 
bệnh cho người khác. Việc sử dụng khẩu trang cũng là yêu cầu bắt buộc 
đối với nhân viên y tế và những người chăm sóc người khác trong môi 
trường tiếp xúc gần (ở nhà hoặc tại cơ sở y tế). 

• Luôn cập nhật thông tin. Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của CDC để 
tìm hiểu thêm về vi-rút corona. Truy cập FDA để tìm hiểu về cách phát 
triển và phê duyệt phương pháp điều trị vi-rút corona. 
 

Nếu bạn muốn mua một sản phẩm chưa được chứng minh hoặc một sản phẩm 
có tuyên bố đáng ngờ, trước hết hãy kiểm tra với bác sĩ của bạn hoặc chuyên 
gia y tế khác. 

Bạn muốn biết thêm thông tin về các hành vi lừa đảo mà chúng tôi mới phát 
hiện? Đăng ký nhận thư cảnh báo người tiêu dùng của chúng tôi. Bạn thấy một 
sản phẩm tuyên bố là có thể điều trị, chữa khỏi hoặc ngăn chặn Vi-rút Corona? 
Hãy báo cáo cho FTC theo địa chỉ ftc.gov/complaint. 
 


