
Mga Tips mula sa Pederal na Komisyon sa Kalakal 
(Federal Trade Commission)

Paano Makikita, Maiiwasan at Iuulat 
ang mga Coronavirus Scam

Sinasamantala ng mga scammer ang takot na nakapalibot sa Coronavirus. 
Inihahandog ng Pederal na Komisyon sa Kalakal (Federal Trade Commission) 
(ftc.gov/coronavirus) ang mga tips na ito upang tumulong sa iyong lumaban.

Mga Paggagamot at Lunas
Huwag pansinin ang mga inihahandog na bakuna 
at test kit para sa bahay online. Kung nakakakita 
ka ng mga anunsyong nagpapahayag ng pag-
iwas, paggagamot, o lunas para sa Coronavirus, 
tumigil. Kung mayroong malaking natuklasan sa 
medisina, hindi mo maririnig ang tungkol dito sa 
unang pagkakataon mula sa isang anunsyo o 
mapanghikayat na pagbebenta. Sa pagkakataong 
ito, wala ring inawtorisahan ng FDA na mga test kit 
para sa bahay para sa Coronavirus.

Mga Scam sa Email at Text
Huwag i-click ang mga link na mula sa mga 
pagmumulang hindi mo kilala. Maaari itong mag-
download ng virus sa iyong computer o device. 
Siguraduhing nasa panahon ang anti-malware at 
anti-virus na software sa iyong computer.

Mga Robocall
Ibaba ang telepono pagdating sa mga ilegal na 
robocaller. Huwag pumindot ng anumang numero. 
Maaaring sabihin ng rekording na ang pagpindot 
sa isang numero ay magpapahintulot sa iyong 
makipag-usap sa isang live na operator o alisin ka 
sa kanilang listahan ng tatawagan, ngunit sa halip ay 
maaaring mauwi ito sa marami pang robocall.

Mga Tsekeng Tulong ng Gobyerno
Asahang pagsasamantalahan ito ng mga scammer. 
Narito ang kailangan mong malaman: Hindi ka 
aatasan ng gobyernong magbayad nang harap-
harapan para makuha ang perang ito. Hindi tatawag 
ang gobyerno para hingin ang iyong Social Security 
number, account sa bangko, o numero ng credit 
card. Ang sinumang gumagawa nito ay isang 
scammer. 

Mga Pekeng Kawanggawa
Magsaliksik pagdating sa mga donasyon. Gamitin 
ang mga organisasyong nakalista sa  
ftc.gov/charity upang matulungan kang manaliksik 
ng mga kawanggawa. Kung may isang taong 
humihingi ng mga donasyon sa pamamagitan ng 
cash, gift card, o pagpapadala ng pera, huwag itong 
gawin.

Maling Impormasyon at mga Sabi-sabi
Bago ka magpasa ng anumang mensahe, i-tsek 
ang katotohanan sa pamamagitan ng pakikipag-
ugnayan sa mga pinagkakatiwalaang pinagmumulan 
ng impormasyon. Bisitahin ang usa.gov/coronavirus 
para sa mga link sa mga pederal, pang-estado at 
lokal na ahensya ng gobyerno.

Manatiling may kaalaman:
Bisitahin ang:

• ftc.gov/coronavirus
• coronavirus.gov
• usa.gov/coronavirus

Iulat ang mga kahina-hinalang 
pahayag o kuwestiyonableng 
gawi sa FTC sa 
ftc.gov/complaint.

Manatiling may kaalaman pagdating sa 
mga pinakabagong scam. Mag-sign up 
para sa mga Alert para sa Mamimili ng 
FTC sa ftc.gov/subscribe.
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Ilista Rito ang Iyong mga Lokal na Mapagkukunan ng 
Impormasyon at Suporta

Para sa mga listahan, bisitahin ang: usa.gov/coronavirus

Itabi ang listahang ito na agad na makukuha kapag kailangan.

Manatiling may kaalaman:
Bisitahin ang:

• ftc.gov/coronavirus
• coronavirus.gov
• usa.gov/coronavirus

Iulat ang mga kahina-hinalang 
pahayag o kuwestiyonableng 
gawi sa FTC sa 
ftc.gov/complaint.

Manatiling may kaalaman pagdating sa 
mga pinakabagong scam. Mag-sign up 
para sa mga Alert para sa Mamimili ng 
FTC sa ftc.gov/subscribe.
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	Lokal na Mapagkukunan ng Impormasyon at Suporta: Ilista Rito ang Iyong mga Lokal na Mapagkukunan ng Impormasyon at SuportaGamitin ang espasyong ito upang ilista ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan – kabilang ang mga numero ng telepono at website – para sa mga mapagkukunan ng impormasyon at suporta sa iyong lugar. Halimbawa, ang iyong Attorney General ng estado, at mga pang-estado at lokal na kagawaran ng kalusugan.


