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CORONA
Kẻ gian đòi tiền
vắc xin Corona
Trong mùa xuân này sẽ có thêm
nhiều người được tiêm phòng
Corona. Việc tiêm phòng là hoàn
toàn miễn phí, nhưng một số kẻ
gian đã bắt đầu ra tay lừa đảo.
Chúng muốn đòi tiền tiêm phòng.
Cảnh sát cho rằng tình hình có thể
xấu đi.

Ở Thụy Điển, mọi người dân từ 18 tuổi trở
lên đều được tiêm phòng Corona (covid19) miễn phí nếu muốn tiêm.
Hiện nay cảnh sát đã được báo là có kẻ
gian định lừa đảo. Một số kẻ có thể sẽ gọi
điện đến nhà bạn nói muốn đặt giờ tiêm
phòng và yêu cầu bạn trả tiền.
Chúng cũng có thể nói để bảo đảm chúng
đang nói chuyện với đúng người thì chúng
yêu cầu bạn truy cập Bank-ID của mình.
Đừng để bị kẻ gian lừa:
• Không bao giờ truy cập Bank-ID hay
thiết bị ngân hàng nếu có người gọi
điện
• Không bao giờ cho người khác biết số
thẻ thanh toán
• Không bao giờ cho người khác biết
các mã số bạn nhận được trên thiết bị
ngân hàng
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Nếu nghi ngờ, bạn hãy:
• Dập điện thoại
• Kiểm tra trên trang web www.1177.se
xem cách thức đặt lịch hẹn của Cơ
quan y tế tỉnh, hoặc gọi điện tới cơ sở
y tế của bạn để hỏi.
• Liên hệ với quận bạn ở nếu bạn sử
dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà
(hemtjänst hay hem-sjukvård)
Nếu bạn đã bị lừa, hoặc đã có
người định lừa bạn thì hãy:
• Gọi điện hoặc viết thư cho ngân hàng
yêu cầu giúp chặn số tiền lại.
• Liên hệ với cảnh sát. Gọi 112 nếu
hành vi lừa đảo đang diễn ra, hoặc gọi
114 14 để thông báo hành vi lừa đảo
đã xảy ra.
Hãy giúp thông báo rộng rãi cho
mọi người!
Báo cho gia đình và bạn bè về các vụ lừa
đảo để họ cũng tự bảo vệ bản thân.
Và hãy nhớ: Việc tiêm phòng Covid19 là hoàn toàn miễn phí ở Thụy Điển!

Các cơ quan chức năng , công ty, hay tổ
chức nghiêm túc nếu có gọi điện thì cũng
KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu bạn làm vậy.

Bản tin bán nguyệt san
Bản tin này do Ủy ban Hợp tác chống khủng hoảng của tỉnh
Kalmar phát hành. Đây là hoạt động hợp tác giữa các phường,
quận thuộc tỉnh Kalmar, Cơ quan Y tế khu vực Kalmar, Ban quản
lý tỉnh Kalmar và tất cả các cơ quan chức năng trong tỉnh. Khi
có khủng hoảng chúng tôi hỗ trợ nhau và cùng nhau ra quyết
định.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

