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Atenție la fraudele și înșelătoriile din perioada pandemiei COVID-19 
Infractorii folosesc pandemia COVID-19 pentru a înșela publicul – nu deveniți victimele lor. 

COVID-19, boala cauzată de noul coronavirus, este acum oficial declarată o pandemie la 

nivel mondial.  Infractori din întreaga lume se folosesc de această criză pentru a înșela 

publicul, vizând mai ales grupurile vulnerabile, în timp ce încearcă să profite de pandemie. 

Action Fraud, serviciul național al Regatului Unit de semnalare a fraudelor, a raportat o 

creștere cu 400% a fraudelor legate de coronavirus în martie 2020. 

Poliția și alte organe guvernamentale conlucrează pentru a difuza informații despre aceste 

escrocherii și pentru a se asigura că publicul este vigilent împotriva acestor fraude. 

Serviciul de Procuratură al Coroanei oferă următoarele sfaturi:  

Stop: Vă puteți proteja dacă vă opriți un moment și vă gândiți bine înainte de a vă cheltui 

banii sau înainte de a împărtăși informații despre dvs. 

Provocare: Ar putea fi acesta un fals? Putem respinge, refuza sau ignora orice solicitare. 

Doar infractorii sunt acei care vor încerca să vă grăbească sau să vă facă să intrați în panică.  

Protejați-vă: Contactați imediat banca dacă vă gândiți că ați căzut prada unei escrocherii și 

sesizați echipa de la Action Fraud. 

 

Am avut timp să parcurgem diferite rapoarte făcute pe marginea înșelătoriilor și am făcut o 

listă pentru dvs. de care să țineți cont.  

*  Vă rugăm să rețineți că această listă nu este în niciun caz exhaustivă iar infractorii 

pot găsi și alte metode de a viza persoanele, deci, fiți mereu vigilenți. 

•       Testarea pentru viruși: Echipamentele de testare pentru virus sunt furnizate doar de 

către serviciul național de sănătate NHS în Regatul Unit. 

•       Remedii/Vaccinuri: În momentul de față nu există niciun vaccin și niciun remediu 

pentru COVID-19.  

•       Produse contrafăcute: S-a înregistrat o creștere a prețurilor produselor care sunt mult 

prea scumpe sau a produselor false care v-ar proteja de coronavirus. Acestea includ geluri 

antibacteriene, măști, etc.  

•       Cumpărături/Livrare de medicamente: Infractorii care țintesc persoanele vulnerabile 

vin la ușă și se oferă să facă cumpărăturile sau să le livreze medicamente.  

•       Servicii de curățenie: Se oferă servicii de curățenie pentru prevenirea răspândirii 

virusului.  

•       Mesaje și emailuri de căutare: Feriți-vă să deschideți mesaje care vă sfătuiesc să 

deschideți diferite atașamente care pot duce la fraudarea accesului la informațiile dvs. 

personale.  
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Action Fraud a identificat următoarele emailuri: 

1.     Infractori care pretind că fac parte dintr-un grup de cercetare care imită Centrul de 

Prevenire și Control al Bolilor (Centre for Disease Control and Prevention = CDC) și 

Organizația Mondială a Sănătății (World Health Organisation = WHO). Ei pretind că oferă 

victimelor liste cu infecțiile curente din zona respectivă.  

2.     Infractori care oferă pliante despre un presupus focar al virusului care au legătură cu un 

website al unei companii false, unde victima este încurajată să dea click și să se aboneze la o 

broșură zilnică pentru actualizări suplimentare. 

3.     Infractori care oferă scheme de investiții și sfaturi comerciale prin care invită oamenii să 

profite de încetinirea răspândirii coronavirus-ului.  

4.     Infractori care pretind că sunt de la serviciul de taxe HMRC și care oferă o rambursare a 

unor impozite și direcționează victimele către un website fals care va colecta detaliilor lor 

personale și financiare.  

Dacă dvs, sau cineva pe care dvs. cunoașteți, ați fost ținta unei înșelătorii, raportați acțiunea 
la Action Fraud pe website-ul www.actionfraud.police.uk/ sau prin apel la 0300 123 2040.  
 
Pentru sfaturi și informații referitoare la cum să verificăm dacă ceva poate fi o înșelătorie, 
vizitați www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/. 
 
 

*Această traducere a fost pregătită voluntar de către minunata noastră echipă de traducători liber 

profesioniști.  
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