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Vi-rút Corona: Những kẻ lừa đảo lợi dụng tin
tức nổi bật
Người viết: Colleen Tressler
Chuyên gia Giáo dục Người tiêu dùng, FTC
Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng nỗi sợ của người khác về Vi-rút Corona. Chúng
lập các trang web để bán các sản phẩm không có thật và sử dụng email, văn
bản và bài đăng giả mạo trên mạng xã hội để lừa tiền và thu thập thông tin cá
nhân của bạn.
Email và bài đăng có thể đề cập đến các mẹo phòng ngừa, nâng cao nhận thức
và cung cấp thông tin giả mạo về các ca nhiễm bệnh ở khu dân cư của bạn.
Chúng cũng có thể đề nghị bạn quyên góp cho nạn nhân, đưa ra lời khuyên về
các phương pháp điều trị chưa được chứng minh hoặc có chứa các tệp đính
kèm email độc hại.
Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn tránh những kẻ lừa đảo này:
•

•

•

•

•

Không nhấp vào bất kỳ liên kết nào từ những nguồn bạn không biết rõ. Việc
này có thể tải vi-rút về máy tính hoặc thiết bị của bạn. Đảm bảo phần mềm
chống vi-rút và chống phần mềm độc hại trên máy tính của bạn được cập
nhật.
Thận trọng với các email tự nhận là từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa
Dịch bệnh (CDC) hoặc các chuyên gia, cho biết họ có thông tin về vi-rút. Để
biết thông tin cập nhật nhất về Vi-rút Corna, vui lòng truy cập Trung tâm Kiểm
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Bỏ qua những lời chào bán vắc-xin trên mạng. Nếu bạn thấy quảng cáo tự
nhận có thể phòng ngừa, điều trị hoặc chữa khỏi Vi-rút Corona, hãy tự hỏi:
nếu có đột phá về y tế như vậy, liệu có hợp lý không khi lần đầu tiên bạn
nghe nói đến thành tựu đột phá này lại từ quảng cáo hoặc quảng cáo bán
hàng?
Tự phán đoán khi có đề nghị quyên góp, cho dù là thông qua các trang từ
thiện hoặc gây quỹ cộng đồng. Đừng để người khác hối thúc bạn quyên góp.
Đừng đồng ý nếu ai đó muốn quyên góp bằng tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc
chuyển tiền.
Cảnh giác với “các cơ hội đầu tư.” Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch
Hoa Kỳ (SEC) đang cảnh báo mọi người về các chương trình quảng cáo trực
tuyến, bao gồm quảng cáo trên mạng xã hội tự nhận rằng các sản phẩm
hoặc dịch vụ của các công ty đã niêm yết công khai trên sàn chứng khoán có
thể ngăn chặn, phát hiện hoặc chữa khỏi vi-rút corona và kết quả là cổ phiếu
của các công ty này tăng giá trị đáng kể.
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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. Nếu bạn phát
hiện bất kỳ tuyên bố đáng ngờ nào, hãy báo cáo cho FTC theo địa chỉ
ftc.gov/complaint.

