የካውንቲ ነዋሪዎችን ዒላማ ያደረጉ የ ኮቪድ-19 ተዛማጅ ማጭበርበሮችን የሞንትጎመሪ ካውንቲ የሸማቾች
ጥበቃ ቢሮ እያጋለጠ ነው
አስቸኳይ መልዕክት ሐሙስ የካቲት 18 ቀን 2021 ዓ.ም.

የ ኮቪድ-19 የጤና ቀውስ በራሱ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ መቆየቱ ሳያንስ፣ በቅርቡ ነዋሪዎች ከቫይረሱ ስጋት ጋር የተዛመዱ የማጭበርበር
ወንጀሎች ዒላማ ሆነው ተገኝተዋል ፡፡ አሁን የሞንትጎመሪ ካውንቲ የሸማቾች ጥበቃ ጽህፈት ቤት በካውንቲው ኮቪድ-19 አጠቃላይ
ድረገጽ ላይ ነዋሪዎች እነዚያን ማጭበርበሮች እንዴት እንደሚለዩ መረጃ እየሰጠ ይገኛል።
እስካሁን ከተደረሰባቸው የማጭበርበሪያ ስልቶች መካከል ዋናዎቹ የሐሰት ምርቶችን ፣ የምርመራ ቦታዎችን እና የክትባት መድሃኒት
ተገኝነትን የሚመለከቱ ናቸው ፡፡ ማጭበርበሮቹ በኢሜል ፣ በጽሑፍ መልእክት እና በስልክ ወደ ሸማቾች እየተላኩ ነው ፡፡ በአብዛኛዎቹ
ሁኔታዎች አጭበርባሪዎች ትኩረት የሚሰጡት ቅን እና የማይጠራጠሩ ነዋሪዎች በእውን ሊገኙ ለማይችሉ አገልግሎቶች ወይም ምርቶች
ገንዘብ እንዲከፍሏቸው ማድረግ ነው። በሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ “በድብቅ ድረ ገጾች” ላይ የሐሰት ወይም የተሰረቁ ክትባቶችን ለመሸጥ
መሞከር ነው።
ብዙ አዳዲስ “የማጥመጃ ዘዴዎች” በአጭበርባሪዎች የተፈጠሩ ሲሆን ወጥመዶቹ በተለይ ያነጣጠሩት፤ ክትባት ለመከተብ ቅድሚያ
መመዝገብ በሚፈልጉ ወይም በአካባቢው የመንግስት አስተዳደር እና በጤና ጥበቃ አካላት የተዘጋጁ የክትባት አሰጣጥ የቅደም ተከተል
መመሪያዎችን መረጃ ለማግኘት በሚፈልጉ ነዋሪዎች ላይ ነው። አታላይ የኢሜል መልእክቶቹ ሸማቾችን የማኅበራዊ ዋስትና
ቁጥሮቻቸውን (ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር) ፣ የክሬዲት ካርድ መረጃዎቻቸውን ወይም የባንክ መረጃዎቻቸውን እንዲሰጧቸው የሚያግባቡ
ናቸው።
የካውንቲው ሥራ አስፈፃሚ ማርክ ኤልሪች እና የካውንቲው ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ጋቤ አልቦርኖዝ ቁጥራቸው እየጨመረ
ስለመጣው ማጭበርበሮች ሸማቾችን የማስጠንቀቅ አስፈላጊነት ላይ ትኩረት በመስጠት ካውንቲው ከጤና መረጃ አቅርቦቶች ጋር በማያያዝ
የገንዘብ ጥበቃ መረጃን እንዲያካትት ጥሪ አቅርበዋል ፡፡

የካውንቲው ሥራ አስፈፃሚ ኤሊሪች “አሁን ከተከሰተው ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ለተከሰቱ በርካታ ተዛማጅ የጤና እና የገንዘብ ነክ ችግሮች
ምላሽ ለመስጠት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ሁለገብ ቡድኖችን እና ባለሙያዎችን ማቋቋም ይጠበቅበታል” ብለዋል፡፡ አክለውም
“አጭበርባሪዎች የዜና ክስተቶችን የዘረፋ ስልታቸው ለመንደፍ እንደሚጠቀሙበትና በሸማቾች እና የንግድ ተቋማት ላይ የገንዘብ ኪሳራ
ማድረስ እንደሚፈልጉ እንገነዘባለን ፡፡ በዚህ መሠረት ስለ ክትባቶች እና ምርመራ መረጃ ከመስጠት በተጨማሪ ነዋሪዎቹ የገንዘብ ጉዳት
ሊያስከትሉ ከሚችሉ ከኮቪድ -19 ጋር የተዛመዱ ማጭበርበሮች ኢላማ እና ሰለባ እንዳይሆኑ ማስጠንቀቂያ መስጠት አለብን” ብለዋል
፡፡

ከ ኮቪድ-19 ጋር በተያያዙ ማጭበርበሮች ላይ አዲስ ቪዲዮ ዛሬ የተለቀቀ ሲሆን በ https://youtu.be/XlX6rRxxVN0 ላይ ማየት ይቻላል
፡
ስለ ወቅታዊ ማጭበርበርያ ስልቶች ተጨማሪ መረጃ በካውንቲው የ
https://montgomerycountymd.gov/covid19/

ኮቪድ-19 መረጃ

ድረ

ገጽ

ላይ ይገኛል

የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት አልቦርኖዝ “ከኮቪድ-19 በኋላ አጭበርባሪዎች በቀላሉ የማይጠገን የገንዘብ ጉዳት ለማድረስ አዳዲስ
መንገዶችን እያገኙ ነው” ብለዋል ፡፡ “ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በካውንቲው ነዋሪዎችን በተለይም በከፍተኛ ደረጃ የጥቃት ተጋላጭ
የሆኑ ነዋሪዎች ላይ ያነጣጠሩ ማጭበርበሮች ለምሳሌ ሐሰተኛ የክትባት ጣቢያዎች ዝርዝር፣ ሐሰተኛ የስልክ መልእክቶች (የሮቦ ኮልስ)
እና ሐሰተኛ የግል መረጃ መሰብሰቢያ መልእክቶች ቁጥር በአስገራሚ ሁኔታ መጨመሩን ተመልክተናል ፡፡ እነዚህን የወንጀል ድርጊቶች
ለማስቆም እና ነዋሪዎቻችንን ለመጠበቅ የምንችለውን ሁሉ ማድረጋችንን መቀጠል አለብን ”ብለዋል ፡፡
የደንበኞች ጥበቃ ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ኤሪክ ፍሪድማን “እነዚህ አጭበርባሪዎች ብልጣ ብልጦች እና አጋጣሚዎችን በመጠቀም
የተካኑ ናቸው ፡፡ የወቅቱን የዜና ክስተቶች እና ሸማቾች የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ያላቸውን ፍርሃትን እና ጭንቀቶችን ወደ
ማጭበርበሪያ ስልቶቻቸው ቀይረው ለመጠቀም ይጥራሉ” ብለዋል።
ዳይሬክተር ፍሪድማን ነዋሪዎች ከአጭበርባሪዎች ወጥመድ ለመራቅ በካውንቲው ኦፊሴላዊ ድረ ገጽ ላይ በሚሰጡት መረጃዎች ላይ
እንዲተማመኑ ይመክራሉ ፡፡ በካውንቲው ድረገጽ ላይ የሚገኘው መረጃ የሚከተሉትን ያጠቃልላል
•

ስለ ኮቪድ-19 አጠቃላይ መረጃ እና በካውንቲው ነዋሪዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በተመለከተ
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/

•

በካውንቲ መንግስት በሚተዳደሩ ክሊኒኮች እና ስለ የክትባቶች ቅድመ-ምዝገባ
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/

•

ደንበኞች ከ ኮቪድ ጋር ከተያያዙ ማጭበርበሮች ራሳቸውን ለመከላከል ስለሚወስዷቸው እርምጃዎች ከፌዴራል ንግድ
ኮሚሽን የተሰጡ መረጃዎችን ለማግኘት https://www.consumer.ftc.gov/blog/2021/01/scammerscash-covid-19-vaccination-confusion.

