
Šiuo COVID-19 sukelto nežinomybės laikotarpio metu, „Neighbourhood Watch Scotland“ 

*bendruomene ir jos veikla paremta iniciatyva, kurios tikslas suburti vietos žmones ir spręsti 

nusikalstamumo kelias problemas bei kitus bendruomenės saugumo klausimus+ pastebėjo, jog kai 

kurie žmonės naudojasi susidariusia situacija ir savo aukomis pasirenka labiausiai pažeidžiamus. 

Tai pasaulinio masto pandemija ir jokia legali organizacija niekada su jumis nesusisieks netikėtai ir 

nepareikalaus mokesčio už informaciją ar gydymą, kuris net neegzistuoja. „Neighbourhood Watch“ 

sulaukė pranešimų, jog žmonės gauna el. laiškus ir telefono skambučius, kuriuose prašoma paaukoti 

ir padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, arba kuriuose siūlomi stebuklingai išgydantys 

vaistai. Taip pat pranešta, jog sukčiai eina nuo durų prie durų ir siūlo tyrimus. 

Deja, kai kurie sukčiai taip pat pasiūlo nupirkti maisto produktų ir paėmę žmonių pinigus, nebegrįžta. 

Kiti pasisiūlo paimti pirkinių sąrašą ir banko kortelę. Toks elgesys laikomas vagyste ir apie jį turėtų 

būti pranešta policijai. 

„Neighbourhood Watch Scotland“ nesistengia atgrasinti žmonių padedančių savo kaimynams ar 

šeimos nariams ir nenori sukelti nepasitikėjimo tais bendruomenės nariais, kurie nuoširdžiai stengiasi 

kitiems padėti. Jie tik prašo visų išlikti budriais ir atsargiais ir stengtis, jeigu įmanoma, bendrauti tik 

su pažįstamais žmonėmis. 

Paprašykite tik būtiniausių produktų, tokiu būdu, reikiama pinigų suma bus nedidelė. Niekada 

neduokite savo banko kortelės – naudokite grynuosius. Jeigu pasiūlęs pagalbą žmogus teigia, jog yra 

iš bendruomenės organizacijos, paprašykite parodyti ID arba paskambinkite organizacijai tiesiogiai 

(bet nenaudokite telefono numerio ant to žmogaus vizitinės kortelės). 

Sukčiai taip pat siuntinėja el. laiškus susijusius su koronavirusu, kuriais stengiasi apgauti žmones ir 

priversti juos atidaryti kenkėjiškus laiško priedus arba atskleisti asmeninę informaciją, pavyzdžiui 

finansinius duomenis, kuriuos jie galėtų pavogti. Taip pat pastebėtos ankstesnių sukčiavimo būdų 

variacijos, kuomet žmonės gauna el. laišką, kuris atrodo lyg atsiųstas iš HMRC, o jame siūlomas 

mokesčių grąžinimas dėl koronaviruso. 

Būkite atsargūs ir įtartinuose el. laiškuose nespauskite nuorodų ir neatidarinėkite priedų, taip pat 

neatsakykite į nepageidaujamas žinutes bei skambučius, kuriuose prašome jūsų asmeninių arba 

finansinių duomenų. 

Jei tapote apgaulės arba kibernetinio nusikaltimo auka, praneškite Škotijos Policijai telefonu 101. 

Norėdami gauti patarimų, galite susisiekti su Customer Advice Scotland (Klientų aptarnavimu 

Škotijoje) telefonu 08081646000. 

 


