كن على اطالع

عمليات النصب واالحتيال املتصلة بكوفيد19-
ال يزال املحتالون يعملون على خداع الناس وسلبهم أموالهم مع استمرار وباء كوفيد ،19-حيث يسرقون املعلومات الشخصية ويبيعونهم أشياء
ّ
معطلة أو كان يجب أن تكون مجانية بالفعل .ويستخدم املحتالون املكاملات اآللية ،ووسائل التواصل االجتماعي ،ورسائل التصيد االحتيالي
اإللكترونية ،وعدد من الطرق أخرى مستغلين فيها مخاوف الناس وقلقهم وارتباكهم فيما يتعلق بمرض كوفيد .19-تعرف على كيفية اكتشاف
املعلومات املضللة ومعرفة إن كنت تتعرض لعمليات نصب واحتيال متعلقة بـكوفيد.19-

كيفية اكتشاف املعلومات املضللة عن فيروس كوفيد19-
ً ُ
غالبا ما تستخدم املعلومات املضللة لخداع األشخاص لكي يقعوا ضحايا االحتيال .كن على ّبينة تجاه ما تبحث عنه ،واسأل نفسك هذه
األسئلة للتحقق مما إذا كانت املعلومات املتلقاة موثوقة:
•

كيف أشعر حيالها؟
إذا كانت املعلومات تثير مشاعر عارمة مثل الغضب أو الخوف أو القلق ،فقد تكون عملية احتيال .ركز على الحقائق .تسبب املعلومات
املضللة ضغوطات على النفس وتستغل الحقائق.

•

هل تبدو املعلومات غامضة أو منقوصة؟ هل ثمة أجزاء مفقودة من القصة؟

•

ماذا تقول املصادرذات السمعة الحسنة عن هذه القضية؟

•

هل يحاول شخص ما بيعي ً
شيئا ما أو يطلب معلوماتي الشخصية؟

ً
ابحث عن التفاصيل الكاملة .تأكد من أن كاتب تلك املعلومات يقدم دليال ويشرح كيف توصل إلى استنتاجه.
هل أصدرت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCأو منظمة الصحة العاملية (ً )WHO
بيانا حول املشكلة؟ من األفضل ً
دائما
التحقق من املعلومات عبر مطالعة مصادر معروفة وموثوقة .تعرف على كيفية العثور على معلومات صحية موثوقة على الرابط التالي
.ph.lacounty.gov/hccp/health.htm

ُيعد هذا ً
دائما عالمة تحذير كبيرة .اقرأ أدناه لالطالع على أمثلة على عمليات النصب واالحتيال الخاصة بـكوفيد .19-اعرف املزيد على الرابط
التالي .ph.lacounty.gov/hccp/scams.htm

عمليات االحتيال املتصلة بلقاح كوفيد19-
احترس من املحتالين الذين يلقون باألكاذيب بغرض خداعك .فيما يلي بعض عمليات االحتيال املتعلقة باللقاحات املتوفرة ً
حاليا.
•

فرض رسوم على األشخاص لتلقي اللقاح.

•

ً
بيع "اللقاح" الذي ُ
سيرسل مباشرة إلى منزلك.

•

طلب معلوماتك الشخصية عبرالهاتف أو الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني لتلقي اللقاح أو لجائزة نقدية.

•

بيع سجل اللقاحات لـ كوفيد.19-

 oإن اللقاحات متاحة للجميع ً
مجانا ،بغض النظر عن حالة الهجرة ،وحتى لو لم يكن لديك تأمين .تتوفر اللقاحات على نطاق واسع في
ُ
جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس .ال يلزم تحديد موعد في العديد من املواقع ،ولن تسأل عن حالة الهجرة الخاصة بك .يتاح
التطعيم في املنزل لألشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة.
ً
 oيمكنك زيارة الرابط التالي  VaccinateLAcounty.comملعرفة املزيد ،ويمكنك أيضا االتصال بمركز إدارة الصحة على الرقم
.1.833.540.0473
 oال ُتباع لقاحات كوفيد 19-للعموم مباشرة ويجب أن يقدمها مقدم رعاية صحية مرخص .لن يكون أي ش يء مرسل إليك ً
ً
حقيقيا.
لقاحا
 oقد يطلب منك املحتالون الرد ً
فورا بمعلوماتك الشخصية ،مثل الضمان االجتماعي أو الحساب املصرفي أو رقم بطاقة االئتمان.
ً
دليال على اللقاح مقابل املال .لن تضطر ً
أبدا إلى الدفع مقابل نسخة من سجل
 oال تنقر على روابط ال تعرفها وال تثق بموقع ويب يقدم
لقاحات كوفيد 19-الخاص بك.

-1-

Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/hccp/covidscams
)COVID-19 Scams and Fraud v2 10/18/21 (Arabic

عمليات النصب واالحتيال املتصلة بكوفيد19-
 oيمكن ألي شخص تلقى اللقاح في كاليفورنيا طلب نسخة رقمية مجانية لتلقيه لقاح كوفيد .19-يرجى زيارة الرابط التالي
 .myvaccinerecord.cdph.ca.govراجع التفاصيل على صفحة الويب الخاصة بسجالت اللقاح على الرابط التالي
.VaccinateLAcounty.com
ثمة الكثير من املعلومات الخاطئة حول لقاحات كوفيد .19-تحقق من بعض الخرافات والحقائق املنتشرة حول اللقاحات على صفحة الويب .VaccinateLAcounty.com

االحتيال فيما يتعلق باختباركوفيد19-
•

ُ
مجموعات اختبارغيرمصرح بها أو مزيفة تباع عبراإلنترنت.

•

نتائج اختباروهمية

•

ً
معتمدا عبر زيارة
 oتحقق من موقع الويب الذي يبيع مجموعات أدوات اختبار عبر اإلنترنت قبل شراءها .اكتشف ما إذا كان االختبار
ُ
موقع  FDA’s webpageالخاصة بهيئة األغذية واألدوية األمريكية .اعرف املزيد فيما يتعلق باختبار كوفيد 19-في املنزل ،زر صفحة
االختبار الذاتي الخاصة بمراكز السيطرة على األمراض أو صفحة االختبارات في املنزل التابعة إلدارة األغذية واألدوية.
 oقد تتطلب األحداث العامة والشركات واألماكن املجتمعية ً
ً
إثباتا بتلقي اللقاح أو اختبار كوفيد 19-جرى
مؤخرا وكانت نتيجته سلبية
قبل أن تتمكن من الدخول.
 oتتمثل الطريقة الوحيدة الصالحة للحصول على دليل على تلقيك اللقاح  -أو نتيجة سلبية لالختبار  -في تلقي اللقاح أو الحصول على
نتيجة اختبار سلبية.

فرض رسوم على االختبارات التي يجب أن تكون مجانية

ً
ً
مريضا أو ربما
 oإن اختبار كوفيد 19-متاح مجانا ألي شخص في مقاطعة لوس أنجلوس ،بغض النظر عن حالة الهجرة .إذا كنت
تعرضت لـ كوفيد ،19-قم بزيارة  covid19.lacounty.gov/testingأو االتصال بالرقم  1-1-2لالشتراك من أجل تلقي االختبار .تعرف
على املزيد حول اختبارات كوفيد 19-على الرابط .ph.lacounty.gov/covidtests

عمليات االحتيال الخاصة بتتبع حاالت االتصال
•

قد يتظاهر املحتالون بأنهم متتبعو حاالت اتصال للحصول على معلومات شخصية.

 oتتواصل إدارة الصحة العامة مع األشخاص املصابين بـ كوفيد 19-وجهات االتصال الخاصة بهم .تحقق ً
دائما من معرف املتصل أو
رقم الهاتف .سيظهر معرف املتصل على أنه " "LA PublicHealthأو سيكون االتصال من الرقم .1.833.641.0305
 oلن يسألك متتبعو جهات اتصال الصحة العامة ً
مطلقا عن حالة الهجرة الخاصة بك أو يطلبوا املال أو رقم الضمان االجتماعي .إذا
اتصلت إدارة الصحة أو أرسلت إليك رسالة ،فيرجى معاودة االتصال للمساعدة في منع انتشار كوفيد.19-

العالجات الطبية الزائفة و"العالجات املعجزة"
ً
• إعالنات عن املكمالت و "العالجات" التي تدعي كذبا أنها تحول دون اإلصابة بكوفيد 19-أو تعالجه.

دائما ً
 oاسأل ً
طبيبا أو أخصائي رعاية صحية مرخص قبل تناول أي دواء أو مكمل أو منتج صحي .لقد ثبت أن بعض "العالجات" التي
يتم الترويج لها عبر اإلنترنت غير نافعة ،ولم يتم اختبارها ،لذلك ال نعرف ما إذا كانت مفيدة أم ضارة.

"مساعدون" مزيفون يقدمون خدمات توصيل ومهمات
•

قد يعرض املحتالون املساعدة أثناء وجودك في املنزل ثم يهربون بأموالك.
 oاحصل على اإلمدادات األساسية مثل الطعام واألدوية عن طريق صديق موثوق به أو خدمة معروفة.
 oاشترك للحصول على توصيل مجاني للطعام والوجبات عبر صفحة املوارد الغذائية ،أو عبر برنامج االستجابة للطوارئ للوجبات من
أجل كبار السن .يمكنك ً
أيضا االتصال بهذا البرنامج على الرقم  .1.800.510.2020للحصول على خيارات أخرى ،تفضل بزيارة LA211
أو االتصال بالرقم .1-1-2

-2-

Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/hccp/covidscams
)COVID-19 Scams and Fraud v2 10/18/21 (Arabic

عمليات النصب واالحتيال املتصلة بكوفيد19-

الجمعيات الخيرية املزيفة
•

قم بالبحث والتدقيق عندما يتعلق األمر بالتبرعات.

•

ال تدع أي شخص يدفعك إلى التبرع.
 oتحقق مما إذا كانت املؤسسة الخيرية شرعية من خالل البحث في سجل املؤسسات الخيرية التابع ملكتب النائب العام كاليفورنيا.
احصل على نصائح إضافية حول التبرع الحكيم على الرابط .ftc.gov/charity

 oيرغب العديد من األشخاص في مساعدة اآلخرين في املجتمع الذين يعانون ،ولكن يمكن للمحتالين استغالل حسن نيتهم.

سرقة الهوية الطبية وعمليات التصيد االحتيالي
•

يسعى املحتالون وراء املعلومات الشخصية واألموال.
ً
مطلقا رقم  Medicareأو  Medi-Calأو رقم الضمان االجتماعي أو أي معلومات شخصية أخرى عبر الهاتف أو البريد
 oال تقدم
اإللكتروني أو الرسائل النصية ًردا على جهة اتصال لم تتصل بها بنفسك.

•

لن تتصل الهيئات الحكومية لبيع أي ش يء لك أو تعرض "تسجيلك" عبرالهاتف
 oراجع هذه النصائح من  Medicare.govحول كيفية منع احتيال  Medicareومن  ssa.govعلى عمليات االحتيال املتعلقة بالضمان
االجتماعي .

•

أغلق الخط في وجه املكاملات اآللية.
 oفي حالة استمرار املكاملات اآللية غير القانونية  ،احصل على معلوماتها وأبلغ عنها إلى لجنة التجارة االتحادية .لتقليل عدد مكاملات
املبيعات الحقيقية ،انضم إلى قائمة عدم االتصال .تفضل بزيارة الرابط  consumer.ftc.gov/articles/robocallsملزيد من
املعلومات.

ابق على اطالع واحصل على املساعدة
•
•
•
•
•
•

قم بمطالعة آخر املستجدات فيما يتعلق بعمليات الخداع في قسم تحذيرات املستهلك في إدارة شؤون املستهلكين واألعمال التجارية في
مقاطعة لوس أنجلوس.
قم بالتسجيل في تنبيهات االحتيال ضمن الرابطة األمريكية للمتقاعدين ( )AARPولجنة التجارة االتحادية.
ابحث عن الرعاية الصحية والغذاء والضروريات :اتصل بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس على الرقم  1-1-2أو تفضل بزيارة موقع
الويب 211LA
أبلغ عن عملية احتيال محتملة لـ كوفيد 19-واحصل على املساعدة في محاولة استرداد أموالك :اتصل بقسم شؤون املستهلكين واألعمال
بمقاطعة لوس أنجلوس dcba.lacounty.gov :أو .1.800.593.8222
اإلبالغ عن االدعاءات املشبوهة التي تم إجراؤها حول منتجات االختبارأو العالج :على .ftc.gov/complaint
قم بزيارة  ph.lacounty.gov/coronavirusللعثور على أحدث املعلومات حول كوفيد.19-
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