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MPD Cảnh Báo Lừa Đảo Liên Quan Tới Coronavirus ở Hoa Thịnh Đốn
(Hoa Thịnh Đốn) - Sở Cảnh Sát Thủ Đô (MPD) muốn cảnh báo công chúng về hoạt động lừa
đảo tiềm ẩn ở Hoa Thịnh Đốn liên quan đến đại dịch Coronavirus (COVID-19).
Trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hiện nay, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng cơ hội
để lừa người bằng nhiều cách khác nhau. MPD gần đây đã được thông báo về việc có một số
người đang đi gõ cửa từng nhà trong thành phố để rao bán “bảo hiểm Coronavirus”. Các hoạt
động này được nghi là lừa đảo.
Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, MPD yêu cầu công chúng đề phòng các trò lừa đảo liên quan
tới COVID-19 sau đây:
• Các cá nhân rao bán các giải pháp cho COVID-19 như thuốc chữa, vắc xin, và
bảo hiểm.
• Bán vật dụng y tế có nhu cầu cao trên mạng như khẩu trang y tế.
• Các cuộc điện thoại và thư điện tử yêu cầu đóng tiền chữa trị COVID-19 hoặc các
dịch vụ y tế khác.
• Kêu gọi ủng hộ những người bị nhiễm COVID-19.
• Các cuộc điện thoại, tin nhắn, hoặc thư điện tử mạo danh các cơ quan y tế quốc
gia và toàn cầu yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và / hoặc tài chính.
• Các ứng dụng hoặc tệp tải về máy không chính thức liên quan tới COVID-19 có thể có
là các phần mềm độc hại xâm nhập thiết bị của người dùng và lấy trộm thông tin cá
nhân.
• Kêu gọi đầu tư để phòng chống, phát hiện hoặc chữa trị COVID-19.
Sở cảnh sát xử lý các vấn đề này một cách nghiêm túc và sẽ bắt tội phạm chịu trách nhiệm cho các
hành vi của mình.
Nếu quí vị là nạn nhân hoặc biết trò lừa đảo nào liên quan tới coronavirus ở Hoa Thịnh
Đốn, xin vui lòng liên hệ với Đơn Vị Tội Phạm Tài Chính Và Tội Phạm Trên Mạng của
Sở Cảnh Sát Thủ Đô theo số 202-727-4159 hoặc mpd.fraud-unit@dc.gov .
Để biết thêm thông tin và các trợ giúp về COVID-19, vui lòng truy cập coronavirus.dc.gov
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