NYTT OM

LÄTTLÄST

CORONA
Bedragare
försöker luras på
telefon
I vår ska många
vaccineras mot Corona.
Det är alltid gratis.
Men nu försöker
bedragare luras.
De vill att du ska betala.
Sen tar de pengarna.
Polisen säger att det
finns många som vill luras.
Alla vuxna som bor i Sverige
får vaccineras mot Corona
om de vill.
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•

Eller så kanske de säger
att de måste veta att
de talar med rätt person.
Sen kan de be dig logga
in med bank-id.
Bli inte lurad av bedragare:
Logga aldrig in på bank-Id
eller med bank-dosa
om någon ringer.

Lämna aldrig ut siffror
eller koder
från ditt betal-kort
eller din bank-dosa.

Ärliga företag och myndigheter
ber dig ALDRIG
göra det på telefon.
Om du tror att någon försöker lura
dig:
•
•

•

Men nu har polisen upptäckt
att det finns människor som
försöker luras. De är bedragare.
De ringer och säger
att du ska boka tid för
vaccinering.
Sen ber de dig betala!

•

NR 28

Lägg på luren.
Gå in på webb-sidan www.1177.se
där står (på svenska) hur Regionen
gör när de bokar.
Eller ring till din hälso-central
och fråga hur de gör när de bokar.
Om du har hem-tjänst eller
hem-sjuk-vård kan du fråga
kommunen.

Om du redan har blivit lurad,
eller om någon försökt lura dig
•
•

Ring eller mejla banken.
Be om hjälp att stoppa pengarna.
Ring polisen.
Ring 112 om det händer
ett brott just nu,
eller 114 14 om du ska
anmäla att det redan har hänt.

Hjälp till att informera!
Berätta om bedragarna
för familj och vänner.
Då kan de också skydda sig.
Och kom ihåg:
VACCINATION MOT COVID-19
ÄR ALLTID GRATIS I SVERIGE!

Nytt om Corona kommer från Krissamverkan Kalmar län.
Krissamverkan Kalmar län, är alla kommuner, och
myndigheter i länet.
Vid kriser bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

