
 Hãy tự bảo vệ với những lừa đảo về COVID-19

Lừa đảo liên quan đến vi rút corona, còn được gọi là 
COVID-19, đang gia tăng nhanh chóng. Những kẻ lừa 
đảo đang nhắm mục tiêu vào những người lớn tuổi và 
những người có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng lâu 
dài để lấy tiền hoặc số Medicare bất hợp pháp.
• Không cung cấp số Medicare hoặc Số An sinh Xã hội 

(SSN) cho bất cứ ai khác ngoài bác sĩ, nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc y tế hoặc đại diện đáng tin cậy 
khác của bạn.

• Giữ kín số Medicare và SSN của bạn và coi thẻ 
Medicare của bạn như thẻ tín dụng.

• Không bao giờ cung cấp số Medicare hoặc SSN của 
bạn cho bất cứ ai liên lạc với bạn thông qua điện 
thoại, tin nhắn hoặc email không do bạn yêu cầu.

• Hãy thận trọng với bất cứ ai đến tận nhà để cung 
cấp xét nghiệm, điều trị vi rút corona hoặc cung cấp 
vật liệu y tế  miễn phí.

• Đừng bấm vào các liên kết từ các nguồn mà bạn 
không biết mà có thể gây rủi ro cho máy tính hoặc 
thiết bị của bạn. Đảm bảo nhu liệu chống phần 
mềm độc hại và chống vi-rút trong máy tính của 
bạn được cập nhật.

• Hãy thận trọng khi mua vật liệu y tế từ các nguồn 
chưa được xác minh, bao gồm các quảng cáo trực 
tuyến và những gạ gẫm bằng e-mail/điện thoại.
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• Bỏ qua các đề nghị trực tuyến 
để tiêm chủng hoặc điều trị. 
Nếu bạn thấy những quảng cáo 
mời chào các sản phẩm hoặc 
phương pháp chữa trị cho COVID-19, rất có thể 
chúng là một trò lừa đảo.

• Tìm hiểu kỹ trước khi đóng góp cho một trang web 
từ thiện hoặc gây quỹ cộng đồng do tình trạng 
khẩn cấp về y tế cộng đồng. Đặc biệt cảnh giác 
với bất cứ tổ chức từ thiện nào yêu cầu quyên 
góp bằng tiền mặt, bằng thẻ quà tặng hoặc bằng 
chuyển khoản.

• Hãy cảnh giác với các “cơ hội đầu tư”. Ủy ban 
Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang cảnh 
báo mọi người về các chương trình khuyến mãi 
trực tuyến và trên các phương tiện truyền thông xã 
hội, rêu rao là các sản phẩm hoặc dịch vụ của các 
công ty giao dịch công khai có thể ngăn chặn hoặc 
chữa khỏi COVID-19 và kết quả là cổ phiếu của các 
công ty này sẽ tăng giá đáng kể. 

Các Nguồn lực về COVID-19
• Quản trị Cuộc sống Cộng đồng (ACL): ACL. gov/

COVID-19
• Trung tâm Nguồn lực Quốc gia Tuần tra Medicare 

cho Người Cao tuổi (SMPNRC):  
www.smpresource.org/Content/ Medicare-Fraud-
Schemes/COVID-19-Fraud

• Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
(CDC): CDC.gov/coronavirus/2019-ncov

• Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC):  
FTC.gov/ coronavirus

• Medicare: Medicare.gov/medicare-coronavirus 


