Hãy là người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe thông minh

Lừa Đảo Liên Quan Đến Vắc-xin COVID-19
Bất cứ khi nào xảy ra cuộc khủng hoảng về sức khỏe, những kẻ lừa đảo sẽ tìm mọi cách để lừa
đảo tiền của mọi người. Trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, những kẻ lừa đảo sử dụng các
hình thức như gọi điện tự động, đăng bài trên mạng xã hội và gửi thư điện tử để lợi dụng sự sợ
hãi, lo lắng và hiểu biết nhầm lẫn của mọi người về COVID-19. Chúng bán những sản phẩm
không hiệu quả, tính tiền cho những dịch vụ miễn phí và đánh cắp thông tin cá nhân. Bây giờ, khi
Quận Los Angeles đã có vắc-xin COVID-19, những kẻ lừa đảo chuyển sang nhắm mục tiêu vào cư
dân địa phương với các chiêu trò mới liên quan đến vắc-xin. Xin hãy cảnh giác!

Vắc-xin COVID-19 hiện đang được phân phối tại Quận Los Angeles một cách công bằng và minh bạch. Nếu ai
đó chào bán cho quý vị cơ hội để được tiêm phòng vắc-xin trước khi đến lượt của quý vị, thì đó là một sự
lừa đảo.

• Hiện tại vắc-xin chỉ được cung cấp cho nhân viên y tế và những người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn (ví dụ như
nhà dưỡng lão).
• Những nhân viên thiết yếu không thể làm việc tại nhà có khả năng là nhóm người tiếp theo được cung cấp vắc-xin vì họ
có nguy cơ cao bị phơi nhiễm với vi-rút COVID-19. Người lớn tuổi và người trưởng thành có các tình trạng bệnh lý cũng
có thể là nhóm người tiếp theo vì họ có nhiều khả năng bị bệnh nghiêm trọng nếu họ bị nhiễm COVID-19.
• Trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không được chủng ngừa trong tương lai gần. Vắc-xin không được phép chỉ định cho nhóm tuổi
này.
• Vắc-xin sẽ được cung cấp cho tất cả mọi người khi nguồn cung trở nên sẵn có hơn. Điều này có thể sẽ mất hàng tháng.
Vắc-xin có thể chưa được cung cấp cho công chúng cho đến mùa Xuân/Hè năm 2021.
• Thông tin về cách để được chủng ngừa sẽ được đăng trên trang web COVID-19 của Sở Y tế Công cộng
(ph.lacounty.gov/Coronavirus/vaccine/) khi vắc-xin có rộng rãi cho các nhóm khác nhau.
• Nếu quý vị có câu hỏi, xin hãy trao đổi với bác sĩ của mình. Gọi số 2-1-1 hoặc truy cập trang web 211LA nếu quý vị cần trợ
giúp tìm bác sĩ.

Vắc-xin COVID-19 sẽ được cung cấp cho cư dân Quận Los Angeles miễn phí và bất kể tình trạng nhập cư.
Nếu ai đó nói rằng họ có thể cung cấp cho quý vị vắc-xin đặc biệt, giá rẻ hoặc lén lút cung cấp vắc-xin cho
quý vị, thì đó là một sự lừa đảo.

• Quý vị sẽ không phải trả tiền hoặc đồng thanh toán để được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Bác sĩ hoặc nhà thuốc có thể
tính một khoản phí khi tiêm vắc-xin, nhưng vắc-xin phải được các công ty bảo hiểm công cộng và tư nhân chi trả. Những
người không có bảo hiểm sức khỏe có thể được chủng ngừa COVID-19 miễn phí.
• Quý vị sẽ KHÔNG bị hỏi về tình trạng nhập cư của mình khi quý vị được chủng ngừa COVID-19. Thông tin y tế của quý vị
được bảo mật. Bác sĩ của quý vị không được phép chia sẻ thông tin của quý vị với các quan chức nhập cư.
• Vui lòng truy cập trang mạng COVID-19 của Văn phòng Các vấn đề Nhập cư Quận Los Angeles để biết thông tin cập nhật
về COVID-19 dành cho cư dân là người nhập cư.

CỜ ĐỎ là dấu hiệu hoặc tín hiệu cảnh báo lừa đảo. Hãy chú ý đến cảnh báo cờ đỏ này về vắc-xin COVID-19:
• Ai đó đề nghị quý vị trả một khoản phí để chuyển quý vị vào một nhóm để được chủng ngừa sớm hơn.
• Ai đó cố gắng mời chào quý vị mua một chỗ trong danh sách chờ được chủng ngừa COVID-19. Không có “danh sách chờ
tiêm phòng vắc-xin”.
• Ai đó cố gắng bán cho quý vị một liều vắc-xin trên đường phố, trên trực tuyến, trên mạng xã hội, hoặc tận cửa nhà quý
vị.
Trong một vụ lừa đảo liên quan đến vắc-xin COVID-19 tại một địa phương, một người đàn ông được
báo cáo là đã được chào mua vắc-xin cho cả gia đình với giá $49 một người. May mắn thay, công ty
phát hành thẻ tín dụng của người đàn ông này đã từ chối thanh toán. Vắc-xin chỉ có thể được tiêm
bởi các nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép.
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• Quý vị nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc email về vắc-xin. Người gọi đến yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân hoặc
tài chính. Đó có thể là số An sinh Xã hội, số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của quý vị. KHÔNG BAO GIỜ cung cấp
những thông tin này hoặc thông tin cá nhân khác cho người gọi đến mà quý vị không biết danh tính hoặc qua tin nhắn
hoặc email.
• Quý vị thấy quảng cáo về các loại vắc-xin giả hoặc “thuốc chữa bệnh thần kỳ” sử dụng vitamin hoặc các chất bổ sung chế
độ ăn uống khác. Những kẻ lừa đảo quảng bá những thứ này ngay cả khi chúng chưa được chứng minh là có hiệu quả.
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã ban hành thư cảnh báo cho nhiều công ty về việc bán các sản phẩm tự
nhận là có thể ngăn ngừa, điều trị hoặc chữa khỏi COVID-19.
• Nếu bất kỳ người nào hoặc cơ sở nào không được biết đến rộng rãi trong cộng đồng của quý vị (như bác sĩ, phòng khám
chăm sóc sức khỏe, hiệu thuốc, chương trình sức khỏe của Quận) chào bán vắc-xin cho quý vị – hãy suy nghĩ cẩn thận và
kiểm tra với bác sĩ của quý vị. Đừng để bị lừa đảo!
Thực tế, hãy luôn trao đổi với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trước khi dùng bất kỳ loại vắcxin, thuốc hoặc sản phẩm y tế nào.

Nhận trợ giúp





Tìm bác sĩ: gọi đến đường dây thông tin của Quận LA theo số 2-1-1 hoặc truy cập trang web 211LA.
Tìm các nguồn lực hỗ trợ thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm khác: gọi số 2-1-1 hoặc truy cập trang web
211LA, hoặc trang web về nguồn lực của Sở Y tế Công cộng.
Báo cáo vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19 có thể xảy ra và nhận trợ giúp để lấy lại tiền của quý vị: liên hệ
với Sở Doanh nghiệp và Người tiêu dùng (DCBA) Quận LA: dcba.lacounty.gov hoặc gọi số 800-593-8222.
Báo cáo các tuyên bố đáng ngờ về vắc-xin, sản phẩm thử nghiệm hoặc điều trị: báo cáo cho Ủy ban Thương
mại Liên bang (FTC) tại địa chỉ ftc.gov/complaint.

Luôn cập nhật – với thông tin đáng tin cậy

Hãy cảnh giác với những tin tức giả mạo, trò lừa cũng như các vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19

Thông tin Cập nhật về Dịch bệnh Vi-rút Corona
• Truy cập ph.lacounty.gov/media/Coronavirus, đăng ký nhận thông cáo báo chí hoặc theo dõi chúng tôi
@lapublichealth
• Truy cập trang web về COVID-19 của Quận covid19.lacounty.gov
• Tham khảo trang web của CDC www.cdc.gov/coronavirus
Cảnh báo Lừa đảo
Luôn cập nhật thông tin mới nhất về các trò lừa đảo và biện pháp phòng ngừa mà quý vị và gia đình nên thực hiện.
•
•
•
•

Tìm hiểu về các trò lừa đảo gần đây qua ứng dụng cảnh báo cho người tiêu dùng của Sở Doanh nghiệp và Người
tiêu dùng Quận Los Angeles
Truy cập trang mạng COVID-19 của Văn phòng Các vấn đề Nhập cư Quận Los Angeles
Đăng ký Theo dõi Cảnh báo Gian lận của Hiệp hội Hưu trí Hoa Kỳ (AARP)
Đăng ký để nhận cảnh báo cho người tiêu dùng của Ủy ban Thương mại Liên bang
Tìm hiểu về các Lừa đảo và Gian lận phổ biến khác liên quan đến COVID-19 bằng cách truy cập trang web
ph.lacounty.gov/hccp/covidscams.

_____________
Đăng ký nhận Bản tin qua Email về Vắc-xin COVID-19
Để đăng ký nhận tin tức cập nhật thường xuyên về vắc-xin COVID-19, vui lòng truy cập trang web Vắc-xin phòng bệnh COVID-19.
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