Lời khuyên từ Ủy ban Thương mại Liên bang

Cách phát hiện, tránh và báo cáo các hành
vi lừa đảo liên quan đến vi-rút Corona
Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng nỗi sợ của người khác về Vi-rút Corona.
Ủy ban Thương mại Liên bang (ftc.gov/coronavirus) cung cấp các lời khuyên
sau đây để giúp bạn phát hiện các hành vi này.

Điều trị & Chữa lành

Kiểm tra Gói kích cầu của Chính phủ

Bỏ qua những lời chào bán vắc-xin và bộ kit xét
nghiệm tại nhà trên mạng. Nếu bạn thấy các
quảng cáo tuyên bố có thể ngăn chặn, điều trị
hoặc chữa lành Vi-rút Corona, hãy dừng lại. Nếu
có đột phá y tế như vậy, bạn sẽ không nghe
thông tin đầu tiên từ quảng cáo hay quảng cáo
bán hàng như vậy. Vào thời điểm này, chưa có
bộ kit xét nghiệm tại nhà cho Vi-rút Corona
được FDA cấp phép.

Dự đoán trước là những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng
việc này. Dưới đây là những điều bạn cần biết:
Chính phủ sẽ không yêu cầu bạn trả tiền trước
để nhận được khoản viện trợ này. Chính phủ sẽ
không gọi điện để hỏi số An sinh xã hội, số tài
khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn.
Những người có hành vi này đều là kẻ lừa đảo.

Lừa đảo qua email và tin nhắn
Không nhấp vào bất kỳ liên kết nào từ những
nguồn bạn không biết rõ. Việc này có thể tải virút 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.

Tổ chức từ thiện giả
Hãy thận trọng khi liên quan đến hoạt động
quyên góp. Sử dụng các tổ chức liệt kê trong
ftc.gov/charity để giúp bạn tìm kiếm các tổ
chức từ thiện. Đừng đồng ý nếu ai đó muốn
quyên góp bằng tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc
chuyển tiền.

Thông tin giả & Tin đồn

Cuộc gọi tự động
Gác máy khi nhận được những cuộc gọi tự động
bất hợp pháp. Không nhấn bất kỳ nút nào. Bản
ghi âm có thể nói rằng nếu bạn nhấn nút nào
đó, bạn sẽ được nói chuyện với tổng đài viên
trực tiếp hoặc xóa bạn khỏi danh sách cuộc gọi
của họ, nhưng thay vào đó, thao tác này có thể
dẫn đến nhiều cuộc gọi tự động hơn.

Trước khi bạn chuyển tiếp bất kỳ thông điệp
nào, hãy kiểm tra sự thật bằng cách liên hệ các
nguồn đáng tin cậy. Truy cập
usa.gov/coronavirus để xem các liên kết đến
các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương.

Luôn cập nhật thông tin.
Truy cập:
• ftc.gov/coronavirus
• coronavirus.gov
• usa.gov/coronavirus

Báo cáo các tuyên bố và
hành động thực tiễn đáng
ngờ cho FTC tại địa chỉ
ftc.gov/complaint.

Chú ý đến những hành vi lừa
đảo mới nhất. Đăng ký nhận
Cảnh báo cho Người tiêu dùng
của FTC tại địa chỉ
ftc.gov/subscribe.

Liệt kê Nguồn lực địa phương của bạn ở đây
Để xem danh sách, hãy truy cập: usa.gov/coronavirus
Liệt kê Nguồn lực địa phương của bạn ở đây
Sử dụng chỗ trống này để liệt kê thông tin liên hệ – bao gồm số điện thoại và trang web –
cho các nguồn lực ở khu vực của bạn. Ví dụ, Tổng Chưởng lý tiểu bang của bạn, các sở y tế tiểu bang và địa
phương.

Giữ danh sách này ở nơi tiện dụng.

Luôn cập nhật thông tin.
Truy cập:
• ftc.gov/coronavirus
• coronavirus.gov
• usa.gov/coronavirus

Báo cáo các tuyên bố và
hành động thực tiễn đáng
ngờ cho FTC tại địa chỉ
ftc.gov/complaint.

Chú ý đến những hành vi lừa
đảo mới nhất. Đăng ký nhận
Cảnh báo cho Người tiêu dùng
của FTC tại địa chỉ
ftc.gov/subscribe.

