مصرف کننده هوشمند خدمات درمانی باشید

واکسنهای تقلبی کووید19-
با وقوع هر بحران سالمت ،کالهبرداران روشهایی برای فریب افراد و بدست آوردن پول آنان مییابند .در طول اپیدمی
کروناویروس ،کالهبرداران از تماسهای تلفنی اتوماتیک ،پستهای شبکههای اجتماعی ،و ایمیل برای سوء استفاده از ترس،
اضطراب ،و سردرگمی پیرامون کووید 19-بهره میبرند .آنان چیزهایی میفروشند که کار نمیکند ،برای چیزهایی که رایگان
هستند هزینه دریافت میکنند ،و اطالعات خصوصی را میدزدند .اکنون که واکسن کووید 19-در شهرستان لس آنجلس در
دسترس است ،کالهبرداران با طرحهای جدید مربوط به واکسن ،ساکنان محلی را هدف قرار میدهند .مراقب باشید!

واکسن کووید 19-به شکلی عادالنه و شفاف در شهرستان لس آنجلس در حال توزیع است .اگر کسی پیش از فرا
رسیدن نوبتتان ،برای انجام واکسیناسیون فرصتی به شما پیشنهاد کند ،این یک کالهبرداری است.
•
•

•
•
•
•

واکسن در حال حاضر تنها به کادر درمان و افرادی که در مجموعههای مراقبتی بلند مدت (مانند خانههای سالمندان) زندگی میکنند ،ارائه میشود.
در مرحله بعد ،آن دسته از کارکنان ضروری که نمی توانند از خانه کار کنند ،احتماالً در نوبت بعدی دریافت واکسن هستند چرا که این افراد شدیداً در
معرض مواجهه با ویروس کووید 19-هستند .افراد مسن ،و بزرگساالن مبتال به عارضه های پزشکی ،ممکن است گروه بعدی باشند زیرا در صورت ابتال به
کووید ،19-احتمال بیماری شدید در آنان باالتر است.
به کودکان زیر  16سال در آیندهای نزدیک واکسن ارائه نخواهند شد .تزریق واکسنها به این گروه سنی مجاز نیست.
با در دسترس قرار گرفتن میزان بیشتری واکسن ،به مرور واکسن در دسترس همگان قرار خواهد گرفت .این امر احتماالً ماهها به طول میانجامد .ممکن
است تا فرا رسیدن بهار/تابستان  ،2021واکسن به عموم افراد ارائه نشود.
زمانی که واکسن برای گروههای مختلف در دسترس قرار گیرد ،اطالعات مربوط به نحوه دریافت آن در صفحه وب کووید 19-اداره بهداشت عمومی
( )ph.lacounty.gov/Coronavirus/vaccine/اعالم خواهد شد.
اگر سؤالی دارید ،با پزشک خود صحبت کنید .چنانچه در یافتن پزشک به کمک احتیاج دارید ،به شماره  2-1-1تماس بگیرید یا به وب سایت 211LA
مراجعه نمایید.

واکسن کووید 19-بدون هیچ هزینه و بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت به ساکنان شهرستان لس آنجلس ارائه
خواهد شد  .اگر کسی بگوید که میتواند معاملهای خاص و کم هزینه به شما پیشنهاد دهد ،یا واکسن را بصورت مخفیانه
برایتان فراهم کند ،این یک کالهبرداری است.
•

•
•

برای دریافت واکسن کووید ، 19-شما متحمل پرداخت هزینه یا پرداخت مشترک هزینه ( )co-payنخواهید شد .پزشک یا داروخانه میتواند برای تزریق
واکسن هزینه دریافت کند ،اما این هزینه باید تحت پوشش شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی قرار گیرد .افراد فاقد بیمه خدمات درمانی میتوانند واکسن
کووید 19-را بصورت رایگان دریافت کنند.
هنگام دریافت واکسن کووید ،درباره وضعیت مهاجرت از شما سؤال نخواهد شد .اطالعات پزشکی شما محرمانه هستند .پزشک شما اجازه ندارد این اطالعات
را با مسئوالن مهاجرت در میان بگذارد.
برای دریافت بروز رسانیهای کووید 19-مربوط به ساکنان مهاجر ،به صفحه کووید 19-دفتر امور مهاجرتی شهرستان لس آنجلس مراجعه نمایید.

«پرچم قرمز» عالمت هشدار یا نشانهایست برای موارد احتمالی کالهبرداری .مراقب پرچمهای قرمز واکسن کووید-
 19باشید:
•
•

کسی پیشنهاد انتقال شما به گروهی که نوبت آن جلوتر است را مطرح میکند ،تا در ازای دریافت مبلغی بتوانید واکسن را دریافت کنید.
کسی سعی میکند نوبتی را در لیست انتظار واکسن کووید به شما بفروشد .هیچ «لیست انتظار واکسنی» وجود ندارد.
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واکسنهای تقلبی کووید19-
•

کسی در خیابان ،بصورت آنالین ،در رسانههای اجتماعی یا با مراجعه به درب منزلتان سعی میکند آمپول واکسن را به شما بفروشد.
در یک کالهبرداری محلی واکسن کووید ،مردی گزارش داد که برای تمام خانوادهاش واکسنهایی به مبلغ
 49$به ازای هر فرد به وی پیشنهاد شده بود .خوشبختانه شرکت کارت اعتباری این مرد ،پرداخت
مربوطه را نپذیرفت .واکسنها را میتوان تنها از طریق ارائه کنندگان خدمات پزشکی دارای مجوز تهیه نمود.

•

شما درباره واکسن تماس ،پیامک یا ایمیلهایی دریافت میکنید .فرد تماس گیرنده از شما درخواست اطالعات شخصی یا مالی میکند .این اطالعات میتواند
شماره تأمین اجتماعی ،حساب بانکی یا کارت اعتباری شما باشد .هرگز این اعداد یا سایر اطالعات شخصی را با تماس گیرندهای ناشناس یا در پیامک یا در
ایمیل به اشتراک نگذارید.
شما شاهد تبلیغاتی خواهید بود درباره واکسنهای تقلبی یا «درمان معجزهآسا» با استفاده از ویتامینها یا سایر مکملهای غذایی .کالهبرداران علی رغم
عدم اثبات کارایی این محصوالت ،آن را تبلیغ میکنند .سازمان غذا و دارو اخطار نامههایی را به بسیاری از شرکتهایی که مدعی فروش محصوالتی برای
جلوگیری ،درمان یا معالجه کووید 19-هستند ،ابالغ نموده است.
اگر کسی که در جامعه تان بخوبی شناخته شده نیست (مانند پزشک ،یک درمانگاه ،یک داروخانه ،یک طرح بهداشت شهرستان) به شما پیشنهاد دریافت
واکسن میدهد – بخوبی به تمام جوانب بیندیشید و با پزشکتان مشورت کنید .اجازه ندهید کالهبرداران پیروز شوند!

•

•

در واقع ،همواره پیش از مصرف هرگونه واکسن ،دارو یا محصول بهداشتی با پزشک یا سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی صحبت 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
( )DCBAتماس بگیرید dcba.lacounty.gov :یا .800-593-8222

▪

ادعاهای مشکوک در مورد واکسن ،آزمایش یا محصوالت درمانی را گزارش دهید :به  FTCاز طریق نشانی  ftc.gov/complaintگزارش دهید.

به روز باشید  -از طریق اطالعات موثق

در خصوص اخبار جعلی و جو فریبکارانه و همچنین کالهبرداریهای 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 صفحه وب 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 صفحه وب 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 نشانی  ،ph.lacounty.gov/hccp/covidscamsاز سایر کالهبرداری و حیلههای رایج کووید 19-آگاه شوید.
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واکسنهای تقلبی کووید19-
_____________

ثبت نام در خبرنامه ایمیلی واکسن کووید19-
برای ثبت نام و دریافت به روز رسانیهای منظم درباره واکسن کووید ،19-لطفاً به صفحه اینترنتی واکسن کووید 19-مراجعه نمایید.
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