آگاه باشید

کووید 19-کالهبرداری و فریب
با ادامۀ همهگیری کووید ، 19-کالهبرداران همچنان در تالش هستند با فریب افراد پول آنان را بدست آورند .آنها اطالعات شخصی را سرقت
میکنند و چیزهایی میفروشند که کار نمی کند یا باید در واقع رایگان باشند .کالهبرداران با استفاده از تماسهای تلفنی اتوماتیک ،رسانههای
اجتماعی ،ایمیلهای تلهگذاری (فیشینگ) و دیگر روشها از ترس ،اضطراب و سردرگمی افراد درباره کووید 19-سوءاستفاده میکنند .نحوه
تشخیص اطالعات نادرست را بیاموزید و مراقب کالهبرداریها و حیلههای کووید 19-باشید.

چگونه اطالعات نادرست کووید 19-را تشخیص دهیم
از اطالعات غلط غالباً برای فریب افراد و افتادن آنان در دام کالهبرداری استفاده می شود .بدانید باید مراقب چه نکاتی باشید و برای
بررسی اینکه آیا اطالعات قابل اعتماد است ،این سؤاالت را از خود بپرسید:
•

چه احساسی به من دست میدهد؟
اگر اطالعات احساسات شدیدی مانند عصبانیت ،ترس یا اضطراب را برمیانگیزند ،ممکن است کالهبرداری باشند .روی واقعیتها تمرکز
کنید .اطالعات غلط سرشار از احساس و حاوی اندکی حقایق هستند.

•

آیا اطالعات به نظر مبهم یا ناقص هستند؟ آیا تکههای گمشدهای از داستان وجود دارد؟
به دنبال جزئیات کامل باشید .مطمئن شوید که نویسنده مدرک ارائه میکند و چگونگی نتیجهگیری آنها را شرح میدهد.

•

منابع معتبر در مورد این مسئله چه میگویند؟

•

آیا فردی در تالش است چیزی را به من بفروشد یا اطالعات شخصی من را درخواست میکند؟

آیا مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ( )CDCیا سازمان جهانی بهداشت ( )WHOدر مورد این مسئله بیانیهای صادر کردهاند؟ همیشه
بهتر است اطالعات را در برابر منابع شناخته شده و مورد اعتماد بررسی کنید .نحوه یافتن اطالعات موثق سالمتی را در نشانی
 ph.lacounty.gov/hccp/health.htmبیاموزید.
این تقریباً همیشه یک عالمت خطر است .نمونههایی از کالهبرداریها و حیلههای کووید 19-را در زیر مطالعه کنید .برای آشنایی بیشتر
به نشانی  ph.lacounty.gov/hccp/scams.htmمراجعه نمایید.

واکسنهای تقلبی کووید19-
مراقب کالهبردارانی که دروغ پراکنی می کنند تا فریبتان دهند باشید .در اینجا برخی کالهبرداریهای واکسن که در حال حاضر وجود
دارند آمده است.
•

اخذ هزینه از افراد بابت دریافت واکسن.

o

o
•

فروش «واکسنی» که مستقیماً به منزل شما فرستاده خواهد شد.
o

•

واکسنهای کووید 19-مستقیماً به عموم فروخته نمیشود و باید توسط یک ارائه دهنده خدمات درمانی دارای مجوز تزریق شوند.
هر چیزی که برایتان ارسال شود ،یک واکسن اصل نخواهد بود.

درخواست اطال عات شخصی شما از طریق تلفن ،پیامک یا ایمیل برای دریافت واکسن یا جایزه نقدی.
o

•

واکسنها برای همه ،فارغ از وضعیت مهاجرتی ،حتی اگر بیمه ندارید ،رایگان هستند .واکسنها بهطور گسترده در سراسر شهرستان
لس آنجلس در دسترس هستند .در بسیاری از محلها نیازی نیست نوبت بگیرید و در مورد وضعیت مهاجرتیتان از شما
سؤال نخواهد شد .گزینه واکسیناسیون در منزل برای افرادی که مشکالت حرکتی دارند ،موجود است.
برای آشنایی بیشتر به نشانی  VaccinateLAcounty.comمراجعه کنید یا با مرکز تماس واکسیناسیون اداره بهداشت عمومی به شماره
 1-833-540-0473تماس بگیرید.

کالهبرداران ممکن است از شما بخواهند بالفاصله با ارائه اطالعات شخصی خود مانند شماره تأمین اجتماعی ،حساب بانکی یا
کارت اعتباری پاسخ دهید.

فروش مدرک واکسیناسیون کووید.19-
o

روی لینکهایی که نمیشناسید کلیک نکنید یا به وب سایتی که در ازای دریافت وجه ،اثبات واکسیناسیون ارائه میدهد اعتماد
نکنید .شما نباید هرگز مجبور شوید برای کپی مدرک واکسیناسیون کووید 19-خود هزینهای پرداخت کنید.
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o

همه کسانی که در کالیفرنیا واکسینه شدهاند ،میتوانند بصورت رایگان مدرک دیجیتال واکسیناسیون کووید 19-را درخواست
کنند .به نشانی  myvaccinerecord.cdph.ca.govمراجعه نمایید .جزئیات مربوط را در صفحه وب سوابق واکسن در نشانی
 VaccinateLAcounty.comمشاهده فرمایید.

اطالعات نادرست زیادی درباره واکسنهای کووید 19-در حال انتشار است .برخی باورهای غلط و حقایق واکسن را در صفحه وب
 VaccinateLAcounty.comبررسی کنید.

کالهبرداری آزمایش کووید19-
•

کیتهای آزمایش غیرمجاز یا تقلبی که آنالین به فروش میرسند.

o

•

نتایج آزمایش تقلبی
o
o

•

قبل از خرید آنالین یک کیت آزمایش ،وب سایتی که آن را میفروشد بررسی کنید .از طریق صفحه وب آزمایش مجوز استفاده اضطراری
 FDAمطلع شوید آیا این آزمایش دارای مجوز است .با آزمایشهای خانگی کووید 19-آشنا شوید .به صفحه وب خود-آزمایی  CDCیا
آزمایشهای خانگی  FDAمراجعه نمایید.

رویدادهای عمومی ،مشاغل و اماکن اجتماعی ممکن است اثبات واکسیناسیون یا نتیجه منفی آزمایش کووید 19-را قبل از اینکه
بتوانید وارد شوید ،الزامی کنند.
تنها راه معتبر برای دریافت اثباتی که واکسینه هستید  -یا اینکه نتیجه آزمایشتان منفی است  -این است که واکسن بزنید یا نتیجه
آزمایشتان منفی شود.

دریافت هزینه بابت آزمایشهایی که باید رایگان باشند
 oآزمایش کووید 19-بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرتی ،بصورت رایگان در دسترس همه افرادی قرار دارد که در

شهرستان لس آنجلس هستند  .اگر بیمار هستید یا ممکن است در معرض کووید 19-قرار گرفته باشید به نشانی
 covid19.lacounty.gov/testingمراجعه نمایید یا برای ثبت نام در آزمایش با شماره  2-1-1تماس بگیرید .برای آشنایی
بیشتر با آزمایشهای کووید ،19-به نشانی  ph.lacounty.gov/covidtestsمراجعه نمایید.

ردیابی تماس کالهبرداریها
•

کالهبرداران ممکن است برای دریافت اطالعات شخصی ،وانمود کنند ردیابکننده تماس هستند.
o

o

اداره بهداشت عمومی با افرادی که به کووید 19-مبتال هستند و مخاطبین آنها تماس میگیرد .همیشه مشخصات تماس گیرنده
یا شماره تلفن را بررسی کنید .مشخصات تماس گیرنده بصورت
” “LA PublicHealthیا شماره  1-833-641-0305نشان داده خواهد شد.
دریابکنندههای تماس اداره بهداشت عمومی هرگز درباره وضعیت مهاجرتی شما سؤال نمیکنند یا درخواست پول یا شماره تأمین
اجتماعی نخواهند کرد .اگر اداره بهداشت عمومی تماس میگیرد یا به شما پیامک میفرستد ،لطفاً برای کمک به توقف کووید19-
با آنان تماس بگیرید.

معالجات پزشکی تقلبی و «درمانهای معجزهآسا»
•

تبلیغات مربوط به مکمل ها و «معالجاتی» که به دروغ مدعی پیشگیری از ابتال یا درمان کووید 19-هستند.
o

همواره پیش از مصرف هرگونه دارو ،مکمل یا محصول بهداشتی از یک پزشک یا سایر متخصصان درمانی دارای مجوز سؤال کنید.
برخی از «درمانهایی» که بصورت آنالین ترویج میشوند ،نشان داده شده که اثربخشی ندارند ،آزمایش نشدهاند ،بنابراین نمیدانیم
آیا اثر میکنند یا مضر هستند.

«مددکاران» تقلبی که تحویل اقالم یا انجام امور را پیشنهاد میکنند
•

در مدتی که در منزل هستید ،کالهبرداران ممکن است پیشنهاد کمک دهند و سپس با پولتان فرار کنند.

o
o

از یک دوست مورد اعتماد یا مرکز خدماتی شناخته شده درخواست کنید اقالم ضروری مانند غذا و داروها را تحویل دهد.
برای تحویل مواد غذایی و وعدههای غذایی رایگان در صفحه منابع غذایی شهرستان لس آنجلس یا برنامه پاسخ اضطراری وعدههای غذایی
سالمند ثبت نام کنید .همچنین میتوانید از طریق شماره  1-800-510-2020با این برنامه تماس بگیرید .برای سایر گزینهها به
نشانی  211LAمراجعه نمایید یا با شماره  2-1-1تماس بگیرید.
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خیریههای جعلی
• در بحث اهدای کمک خود را کامالً آماده کنید.
o

•

بسیاری از اشخاص میخواهند به سایر افراد که در جامعه رنج میکشند ،کمک کنند اما کالهبرداران میتوانند از حسن نیت
آنان سوءاستفاده کنند.

اجازه ندهید هیچکس شما را برای اهدای کمک به عجله وادارد.
 oبا جستجو در دفتر ثبت مؤسسات خیریه دادستان کل کالیفرنیا بررسی کنید که آیا این مؤسسه خیریه قانونی است .نکات تکمیلی اهدای
عاقالنه کمک را از نشانی  ftc.gov/charityدریافت کنید.

سرقت هویت پزشکی و کالهبرداریهای تلهگذاری
•

کالهبرداران به دنبال اطالعات شخصی و پول میروند.
 oهرگز شماره  Medi-Cal ،Medicareیا تأمین اجتماعی ،یا سایر اطالعات شخصی خود را از طریق تلفن ،ایمیل یا پیامک در
پاسخ به تماس ناخواسته ارائه نکنید.

•

نهاد های دولتی برای فروش هیچ چیزی با شما تماس نخواهند گرفت یا پیشنهاد «ثبت نام» تلفنی شما را نخواهند
داد.
o

•

این نکات را در نشانی  medicare.govدر خصوص چگونگی پیشگیری از فریبهای  Medicareو در نشانی  ssa.govدر
خصوص کالهبرداریهای تأمین اجتماعی مرور کنید.

تماسهای تلفنی اتوماتیک را قطع کنید.

o

چنانچه این تماسهای تلفنی اتوماتیک غیرقانونی ادامه پیدا کردند ،اطالعات آنها را دریافت کنید و آنها را به کمیسیون فدرال تجارت
گزارش دهید .برای کاهش تعداد تماسهای واقعی فروش ،به «فهرست تماس نگیرید» بپیوندید .برای اطالعات بیشتر به نشانی
 consumer.ftc.gov/articles/robocallsمراجعه نمایید.

آگاه بمانید و کمک بگیرید
•
•
•
•
•
•

اخطارهای کالهبرداری اخیر را در هشدارهای مصرف کننده در بخش امور مصرف کننده و مشاغل لس آنجلس مشاهده فرمایید.
برای دریافت هشدارهای کاله برداری از سوی انجمن آمریکایی افراد بازنشسته ( )AARPو کمیسیون فدرال تجارت ثبت نام کنید.
خدمات درمانی ،غذا و ضروریات را بیابید :با خط اطالعاتی شهرستان لس آنجلس به شماره  2-1-1تماس بگیرید یا به وب سایت
 211LAمراجعه نمایید.
کالهبرداری احتمالی کووید 19-را گزارش دهید و در تالش برای عودت پول خود ،کمک بگیرید :با بخش امور مصرف کننده و مشاغل لس
آنجلس تماس بگیرید dcba.lacounty.gov :یا با شماره  1-800-593-8222تماس بگیرید.
ادعاهای مشکوک در مورد آزمایش یا محصوالت درمانی را از طریق نشانی  ftc.gov/complaintگزارش دهید.
برای یافتن آخرین اطالعات مربوط به کووید 19-به نشانی  ph.lacounty.gov/coronavirusمراجعه نمایید.
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