Temat:
Oszuści wykorzystują Koronawirusa

Kochani klienci,
pragniemy Państwu dzisiaj wskazać na bardzo ważny temat dotyczący ochrony pacjentów, członków rodziny i opiekunek/opiekunów. Niniejszy biuletyn przetłumaczyliśmy na język polski i ruski, tak by nasze wskazówki trafiły również do
wszystkich opiekunek/opiekunów.
Niestety melduje się coraz więcej głosów, że oszuści wykorzystują lęk przed koronawirusem do swoich kryminalnych
celów. Z tego powodu zrobiliśmy zestawienie niektórych wykorzystywanych przez oszustów podstępów.
Test na koronawirusa: Zgodnie z policyjnymi danymi, nieznajomy podaje się za pracownika Urzędu do spraw Zdrowia,
bądź lekarza dzwoniącego ze szpitala. Nieznajomy tłumaczy przez telefon, że osoba do której dzwoni znajduje się w
grupie pacjentów ryzyka lub jego znajomy został pozytywnie przebadany pod kątem koronawirusa, dlatego potencjalna ofiara musi zostać poddana w swoim domu testowi na obecność koronawirusa w organiźmie. Pod tym pretekstem
oszuści chcą dostać się do Państwa domu.
Metoda na wnuczka: Oszuści podają się w ,,podstępie na wnuczka” za krewnych i informują swoje ofiary, jakoby zainfekowani koronawirusem znajdowali się w szpitalu. Z powodu zainfekowania potrzebują natychmiastowo pieniędzy na
leczenie lub kosztowne lekarstwa. Dlatego, że oni sami nie mogą opuścić szpitala, po pieniądze lub wartościowe rzeczy
zgłosi się posłaniec, ich krewny bądź dobry znajomy.
Doradca w sytuacji kryzysowej: Niestety oszuści wykorzystują koncepcję pomocy sąsiedzkiej, a także rozdają ulotki,
w których oferowana jest pomoc oficjalnych urzędów w sytuacjach kryzysowych np. w robieniu zakupów lub innych
oferowanych czynnościach pomocniczych. Dzięki temu oszuści zamierzają zdobyć Państwa zaufanie.
Apelowanie o darowizny: Również wobec rzekomych zbórek ulicznych, od domu do domu powinni się Państwo sceptycznie nastawić. Podobnie powinni Państwo sceptycznie potraktować każdy podejrzany telefon, wątpliwy E-Mail i
apelowanie o darowizny w mediach społecznościowych.
Pragniemy Państwu doradzić, aby Państwo w każdym przypadku kontaktu z obcym; przez telefon, na ulicy, gdy ktoś pojawia się przed Pańskimi drzwiami zachowali zdrową nieufność. Proszę nigdy nie podawać swoich danych osobowych,
pieniędzy bądź rzeczy wartościowych. Ufajcie Państwo tylko członkom rodziny, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym i
tylko od nich bierzcie oferowaną pomoc.
Polecamy Państwu natychmiastowy kontakt z policją pod numerem telefonu 110 w przypadku, gdy nieznajomy spróbuje z Państwem nawiązać kontakt telefoniczny, wirtualny lub osobisty.
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