مصرف کننده هوشمند خدمات درمانی باشید

کووید 19-کالهبرداری و فریب
هرگاه یک بحران سالمتی رخ میدهد ،کالهبرداران سریعاً روشهایی برای فریب افراد و دریافت پولهایشان مییابند .در طول اپیدمی
کروناویروس ،کالهبرداران از تماسهای تلفنی اتوماتیک ،پستهای شبکههای اجتماعی ،و ایمیلها برای سوء استفاده از ترس،
اضطراب ،و سردرگمی پیرامون کووید 19-بهره میبرند .مجرمان چیزهایی میفروشند که کار نمیکند ،برای چیزهایی که مجانی
هستند هزینه دریافت میکنند ،و اطالعات خصوصی را میدزدند .مراقب این کالهبرداریها باشید:

•
•

•

آزمایش تقلبی کووید19-

کیتهای آزمایش خانگی که در خیابان یا خانه به خانه فروخته میشود کالهبرداری است .از تاریخ  2اوت  ،2020کیتهای آزمایش خانگی
فقط با تجویز پزشک در دسترس هستند و بوسیله پست به بیماران تحویل داده میشوند.
آزمایش کروناویروس بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت برای همه فرادی که در شهرستان لس آنجلس هستند ،بصورت رایگان در دسترس قرار
میگیرد .اگر بیمار یا نگران کووید 19-هستید ،با پزشک خود صحبت نمایید .شما همچنین میتوانید با مراجعه به نشانی
 covid19.lacounty.gov/testingیا تماس با شماره  2-1-1آزمایش رایگان دریافت کنید.
در اینجا درباره آزمایش کووید 19-اطالعات کسب کنید.

ردیابی تماس کالهبرداریها
•

کالهبرداران ممکن است از طریق تماس تلفنی ،بازدید ،نوشته کتبی یا ایمیل سعی کنند اطالعات کسب کنند .اداره بهداشت عمومی
شهرستان لس آنجلس به افرادی که مبتال به کووید 19-هستند و افرادی که ممکن است با آنها در تماس بوده باشند تماس میگیرد ،ایمیل میزند یا نامه
مینویسد .تماسهای اداره بهداشت عمومی بصورت ”“LA PublicHealthیا 1-833-641-0305روی کالر آیدی نمایش داده میشود.آنان هرگز در خصوص
وضعیت مهاجرت ،شماره تأمین اجتماعی سؤال نمیکنند؛ یا درخواست پول نخواهند کرد .اگر تماس یا پیامی از اداره بهداشت عمومی دریافت کردید ،لطفاً پاسخ
دهید یا تماس بگیرید تا به ما در کنترل شیوع کووید 19-در شهرستان لس آنجلس یاری رسانید.

درمانهای تقلبی کووید 19-و «داروهای معجزه آسا»
•
•
•

آگهیها و تبلیغات مکملها و «درمانها» ممکن است به دروغ ادعا پیشگیری از ابتال یا درمان کووید 19-را مطرح نمایند .مکملهای غذایی.
هیچگونه «لیست انتظار واکسنی» وجود ندارد .اجازه ندهید فرد کالهبردار پول شما را بگیرد تا در لیست انتظار واکسن تقلبی قرار گیرید.
همواره پیش از مصرف هرگونه دارو یا محصول بهداشتی با پزشک یا سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی دارای مجوز مشورت نمایید.

کمک بگیرید
▪
▪
▪
▪

یک پزشک بیابید :با شماره  2-1-1خط اطالع رسانی شهرستان لس آنجلس تماس بگیرید یا به وب سایت  211LAمراجعه نمایید.
منابعی مانند غذا ،دارو ،و سایر اقالم ضروری را بیابید :با شماره  2-1-1تماس بگیرید یا به وب سایت  ،211LAیا صفحه وب منابع اداره بهداشت عمومی
مراجعه نمایید.
کالهبرداری احتمالی کووید 19-را گزارش دهید و در تالش برای عودت پول خود ،کمک بگیرید :با بخش امور مصرف کنندگان و مشاغل لس آنجلس
تماس بگیرید dcba.lacounty.gov :یا .800-593-8222
ادعاهای مشکوک در مورد آزمایش یا محصوالت درمانی را گزارش دهید :به  FTCاز طریق نشانی  ftc.gov/complaintگزارش دهید.

چک محرک کالهبرداریها
•
•

هرگز از شما خواسته نخواهد شد که برای دریافت چک محرک فدرال ،پرداخت بیمه بیکاری ،یا پرداخت ماهیانه تأمین اجتماعی خود ،پیش از
موعد پول پرداخت کنید.
در اینجا در خصوص نحوه جلوگیری از مورد کالهبرداری قرار گرفتن از طریق چک محرک خود ،اطالعات بیشتری کسب کنید.

گران فروشی در زمان اپیدمی کووید19-
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•

•

بیشتر از آنچه باید برای ملزومات و خدمات پرداخت نکنید .گران فروشی زمانی است که از شما خواسته میشود  10%یا بیشتر از قیمت معمول،
برای کاالها و خدمات ضروری بپردازید.
اطالعات بیشتری کسب کنید یا گران فروشی را در صفحه اطالعات کووید 19-شهرستان لس گران فروشی غیرقانونی است• .
گران فروشی غیرقانونی است

«یاران» تقلبی پیشنهاد کننده تحویل اقالم یا انجام امور
•
•
•
•

کالهبرداران پیشنهاد میکنند در حالی که شما در حین کووید 19-در منزل هستید ،کمک کنند و سپس با پول شما بگریزند.
درخواست کنید اقالم ضروری مانند غذا و دارو توسط یکی از دوستان یا همسایه مورد اعتماد به شما تحویل داده شود ،تدارکات تحویل توسط یک شرکت
معتبر را انجام دهید ،یا از یکی از خدمات رایگان زیر استفاده نمایید.
بدانید که از چه کسی خرید میکنید .برخی از فروشندگان آنالین ادعا می کنند که محصوالت پر تقاضا ،مانند تجهیزات نظافتی و پزشکی را دارند اما در حقیقت
ندارند .مستقیماً از فروشگاه یا داروخانه سفارش دهید و در خصوص تحویل رایگان سؤال نمایید.
در مورد گزینههای رایگان و کم هزینه اطالعات کسب کنید .شما میتوانید از طریق طرح تحویل خدمات ضروری شهرستان لس آنجلس ،تحویل رایگان
داشته باشید .با شماره  888-863-7411تماس بگیرید.
برنامههای متعددی در حال تحویل وعدههای غذایی رایگان روزانه هستند .در طرح تحویل بشقابهای بزرگ استان لس آنجلس ،یا برنامه غذایی
سالمندان شهر بصورت آنالین یا از طریق تماس با شماره  )800( 510-2020ثبت نام کنید .برای گزینههای منطقه خود به نشانی  211LAمراجعه نمایید ،یا با شماره
 211تماس بگیرید.

خیریههای جعلی
•
•
•

بسیاری از اشخاص میخواهند به افراد دیگر در جامعه که لطمه خوردهاند و ممکن است به سبب کروناویروس شغل خود را از دست داده باشند ،کمک
کنند .متأسفانه ،افرادی که می خواهند کمک کنند ممکن است مورد سوء استفاده کالهبرداران فریبکار قرار گیرند.
در بحث اهدای کمک خود را آماده کنید.
اجازه ندهید که کسی شما را برای اهدای کمکهای مالی به عجله وا دارد و با جستجو در مؤسسات خیریه دادستان کل کالیفرنیا بررسی نمایید که آیا این مؤسسه خیریه
با قانونی است یا خیر .نکات تکمیلی در خصوص اهدای هوشمندانه کمکها را در نشانی  ftc.gov/charityدریافت کنید.

سرقت هویت پزشکی و کالهبرداریهای فیشینگ
•
•

•

کالهبرداران سعی میکنند شمارههای بیمه ،اطالعات شخصی ،و پول را سرقت کنند .هرگز شماره بیمه  Medicareیا  Medi-Calیا شماره
تأمین اجتماعی ،یا سایر اطالعات شخصی خود را از طریق تلفن ،ایمیل یا بصورت متنی در پاسخ به تماس ناخواسته (ناخوانده یا ناشناخته) ارائه نکنید.
نهادهای دولتی ،مانند  ،Medi-Cal ،Medicareتأمین اجتماعی ،و  IRSبا شما تماس نخواهند گرفت که چیزی به شما بفروشند یا پیشنهاد «ثبت
نام» شما بصورت تلفنی را مطرح نمایند .آنها برای دریافت اطالعات خصوصیتان با شما تماس نخواهند گرفت مگر آنکه از قبل به آنان اجازه داده باشید.
آنها همچنین شما را در منزل مالقات نخواهند کرد ،مگر آنکه برای سرشماری  2020کار کنند .در ادامه به نکاتی در خصوص نحوه جلوگیری از کالهبرداری
 Medicareو کالهبرداری تأمین اجتماعی مرتبط با کروناویروس اشاره میکنیم.
تلفن را بر روی روبوکالهای از سوی «نهاد دولتی» قطع کنید .در صورت ادامه این روبوکالهای غیر قانونی  ،از آنان اطالعاتشان را درخواست کنید تا بتوانید آنها را به
کمیسیون فدرال تجارت گزارش کنید .همچنین میتوانید با پیوستن به «فهرست تماس نگیرید» ،تعداد تماس بنگاههای امالک را کاهش دهید.

به روز باشید  -از طریق اطالعات موثق

در خصوص اخبار جعلی و جو فریبکارانه و همچنین کالهبرداریهای پیرامون کووید 19-هوشیار باشید
به روز رسانیهای کروناویروس
• به  ph.lacounty.gov/media/Coronavirusمراجعه کنید ،برای دریافت نشریات مطبوعاتی ثبت نام کنید ،یا ما را دنبال کنید @lapublickhy
• به وب سایت کووید 19-این شهرستان مراجعه کنیدcovid19.lacounty.gov
• وب سایت  CDCرا بررسی کنید www.cdc.gov/coronavirus

هشدارهای کالهبرداری
در مورد جدیدترین کالهبرداریها و تدابیر احتیاطی الزم که شما و خانوادهتان باید اتخاذ کنید ،به روز باشید.
• در مورد کالهبرداریهای اخیر هشدارهای مصرف کنندگان نشر یافته از امور مصرف کننده و مشاغل شهرستان لس آنجلس آگاه باشید
• به وب سایت دفتر امور مهاجرتی کووید 19-شهرستان لس آنجلس مراجعه کنید
• در اعالن هشدارهای کالهبرداری انجمن آمریکایی افراد بازنشسته ( )AARPثبت نام کنید
• برای دریافت هشدارهای مصرف کنندگان کمیسیون فدرال تجارت ثبت نام کنید
با مراجعه به  ،ph.lacounty.gov/hccpدر خصوص کالهبرداریها و سایر مسائل مهم سالمت مصرف کنندگان اطالعات بیشتری کسب کنید
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