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Figyelem, csalók húznak hasznot az új
koronavírus-helyzetből Vas megyében is!
Nyugat.hu - 2020-03-23 18:46:48
A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló
egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan
fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek,
illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel – írja a police.hu.
Úgy tudjuk, már Vas megyében is volt példa ilyen esetre, nemrég ugyanis a balogunyomi
önkormányzat hivatalos Facebook-oldalára is felkerült egy ilyen témájú bejegyzés:
Kedves Balogunyomi Lakosok!
Emberek – különösen idősek – jóhiszeműségét kihasználva csalók jutnak be házakhoz, hogy a
Karitász nevében csomagot hoztak, amiért esetenként nagyobb összegeket is elkérnek (akár
80.000,- Ft-ot). Kérjük, ne hagyják magukat félrevezetni, becsapni!

fotó: police.hu

A rendőrség továbbá közölte, hogy ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják
ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő
óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire
hivatkozva becsapják.

Mindig tartsa szem előtt:
ha a megbetegedés tüneteit észleli magán, forduljon telefonon keresztül a (házi)orvoshoz! A
koronavírus-fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg kizárólag az állami
egészségügyi ellátó rendszerben végeznek;
a koronavírus-fertőzöttség kimutatására alkalmas gyors teszt egyelőre nem létezik, így az sem a
gyógyászati segédeszközöket árusító boltokban nem kapható, de telefonon sem megrendelhető;
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a vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat, vagy személy
valódiságát;
a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszólalásig hasonlító weboldalakat hoznak
létre, ne kattintson rájuk;
vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az interneten;
ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként,
ismeretlen feladótól érkezett;
fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy egészségügyi
vizsgálat címén személyes adatait kérik, mert a legálisan működő egészségügyi szervezetek
általában nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel;
amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a Rendőrséget, valamint a
számlavezető bankját a későbbi kártalanítása érdekében!
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