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Những kẻ lừa đảo đang dùng đại dịch
COVID-19 (vi-rút corona) để lợi dụng người
ta trên khắp nước Úc. Có ba hình thức lừa
đảo chính mà chúng tôi nhận thấy:

Lừa đảo mua sắm trực tuyến

‘Phishing’ (lừa đảo) thông tin cá nhân
của quý vị

Quý vị có thể tự bảo vệ như thế nào
khỏi những cách lừa đảo này

Những kẻ lừa đảo gọi điện hoặc gửi email và tin nhắn giả
mạo các doanh nghiệp nổi tiếng và các cơ quan chính
phủ bằng cách dùng những thông tin hay dịch vụ về
COVID-19 để thúc đẩy quý vị nhấp chuột vào các đường
kết nối hoặc tải xuống những phần mềm được thiết kế
nhằm tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị (còn được
biết là ‘phishing’).

Lừa đảo quỹ hưu bổng
Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng người có khó khăn về
tài chính do COVID-19 và tìm cách đánh cắp quỹ hưu
bổng của họ hoặc chào mời những dịch vụ không cần
thiết và tính phí với họ.
Họ giả vờ đến từ một dịch vụ hưu bổng hoặc tài chính
và tìm cách lấy thông tin về tài khoản hưu bổng của quý
vị bằng cách:
Đề nghị giúp quý vị rút tiền hưu bổng sớm.
Bảo đảm quý vị không bị ngăn chặn sử dụng tài
khoản hưu bổng theo những quy định mới về
COVID-19.
Kiểm tra xem tài khoản của quý vị có đủ điều kiện để
được những lợi ích khác nhau hay không.

Những kẻ lừa đảo đã tạo ra các cửa hàng trực tuyến
giả mạo tự cho là bán những sản phẩm không tồn tại
– chẳng hạng như thuốc điều trị hay chủng ngừa cho
COVID-19, và những sản phẩm khó tìm như khẩu trang.

Đừng nhấp chuột vào những đường kết nối trong
các tin nhắn/truyền thông xã hội hoặc email, cho dù
chúng có vẻ đến từ một nguồn đáng tin cậy.
Đi thẳng đến trang mạng từ trình duyệt của quý vị.
Ví dụ, để đi đến trang mạng MyGov thì quý vị tự gõ
‘my.gov.au’ trong trình duyệt của mình.
Không bao giờ trả lời những tin nhắn và cuộc gọi
không được yêu cầu mà hỏi về chi tiết cá nhân hay
tài chính, cho dù họ nói là đến từ một tổ chức uy tín
hay có thẩm quyền của chính phủ - chỉ nhấn xóa bỏ
hoặc gác máy.
Cách hay nhất để phát hiện một thương gia giả mạo
hay sự lừa đảo mua sắm trên mạng xã hội là tìm đọc
những đánh giá trước khi mua. Hiện nay không có
thuốc chủng ngừa hay đặc trị cho COVID-19.
Hãy cảnh giác với những người bán hàng mà yêu cầu
những cách thanh toán bất thường chẳng hạn như
trả trước thông qua lệnh chuyển tiền, chuyển khoản,
chuyển khoản quốc tế, thẻ tải trước hoặc tiền điện tử,
như Bitcoin.
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Hãy nhớ rằng Nếu quý vị có bất cứ nghi ngờ gì thì
đừng tiến hành.

Có thêm thông tin về các loại lừa đảo trên trang mạng
Scamwatch, bao gồm cả cách báo cáo và nơi để được
giúp đỡ.
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