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SỞ TƯ PHÁP 

PHÒNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ 
NHÓM LẠM DỤNG NGƯỜI CAO TUỔI 

 

Tháng Năm 13, 2020 

 
 
Cẩn thận hiện có nhiều kẻ đang lợi dụng COVID-19 để lừa đảo mọi người. Sau đây là 
một vài ví dụ về những trò lửa đảo lợi dụng COVID-19: 
 

- Các doanh nghiệp chào mời bán vắc xin, bộ xét nghiệm và điều trị 

- Các trang web chào mời thanh toán séc hỗ trợ người dân 

- Các doanh nghiệp cam đoan giao các vật tư y tế đang khan hiếm 

- Các doanh nghiệp mời chào các cơ hội đầu tư 

- Giả mạo các tổ chức từ thiện kêu gọi quyên góp 

- Giả mạo làm người nhà xin tiền điều trị bệnh 

 

KHÔNG cung cấp cho bất kỳ ai thông tin cá nhân của quý vị hoặc gửi tiền cho 
người/doanh nghiệp không quen biết.   
 
Nếu quý vị đang sử dụng internet ĐỪNG bấm vào những liên kết không rõ, không truy 
cập những trang web mà quý vị không biết hoặc bấm vào những cửa sổ bật ra.  Điều 
đó có thể khiến vi rút xâm nhập vào máy tính hoặc thiết bị của quý vị. 
 
Nếu quý vị cho rằng mình là nạn nhân của một trò lừa đảo hoặc lo lắng bị lừa đảo xin 
vui lòng liên hệ với Đường Dây Nóng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng của Sở Tư Pháp 
Oregon tại: 

1-877-877-9392 
 

 
Nếu quý vị cần gì? 
 
- Xin liên hệ trung tâm nguồn lực cộng đồng tại địa phương hoặc văn phòng Cơ 

Quan Bảo Vệ Người Cao Tuổi 

Nếu quý vị cần báo cáo tình nghi lạm dụng người cao tuổi đối với bản thân hoặc người 
khác xin liên hệ với văn phòng Cơ Quan Bảo Vệ Người Cao Tuổi hoặc lực lượng cảnh 
sát tại địa phương.  Quý vị cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng về lạm dụng trên 
toàn tiểu bang theo số  

855-503-SAFE (7233) 
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