Babala Tungkol sa
Panlolokong Gumagamit
ng mga Scam sa
Coronavirus
2020

PAUNAWA MULA SA TANOD
N G M E D I C A R E PARA SA MGA
MATATANDA SA CALIFORNIA!
Mag-ingat sa mga Taong Nag-aalok ng mga Test o Pagsusuri sa Coronavirus (COVID-19)
Huwag ibigay ang inyong Medicare number sa sinumang tumawag sa inyo o sa mga taong dumadalaw sa inyong bahay
na nag-aalok ng mga pagsusuri sa Coronavirus/COVID-19.

Mag-ingat sa:
»

Mga scammer na nag-aalok sa mga naninirahan sa mga senior housing at assisted living facility ng
mga “pagkakataong” makakuha ng pagsusuri sa COVID-19

»

Mga robocall tungkol sa mga “special virus kits”, na humihingi ng Medicare number upang
maipadala sa inyo ang inyong “libreng” pagsusuri

»

Mga email na nag-aalok ng mga serbisyo sa pagsusuri sa
COVID-19 na maaaring ma-order sa pamamagitan ng
isang telehealth provider

855-613-7080
Upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa panloloko sa
pangangalagang pangkalusugan, pumunta sa

cahealthadvocates.org

Makakabasa sa kabilang panig ng karagdagang mga detalye tungkol sa babalang ito kaugnay sa pandaraya.

Mga Scam Kaugnay sa Coronavirus
Inirerekomenda ng Senior Medicare Patrol na gawin ng mga benepisyaryo ng Medicare ang mga
sumusunod:
» Kontakin ang inyong sariling doktor kung dumadanas ng mga potensiyal na
sintomas ng sakit na Coronavirus o COVID-19 at kailangan ninyong magpasuri.
» Huwag ibunyag ang inyong Medicare number, Social Security number, o
personal na impormasyon sa pagtugon sa mga tawag mula sa mga nagbebenta
na hindi ninyo hiniling, mga text, email, dalaw sa bahay, o mga alok sa mga
booth sa mga health fair at iba pang mga pampublikong kaganapan. Kung
manakaw ang inyong personal na impormasyon, maaari din magamit ito sa
ibang mga pandaraya.
» Paghinalaan ang mga robocall o sinuman na pumupunta sa bawat bahay sa inyong
pamayanan upang mag-alok ng libreng mga pagsubok, kasangkapan, o paggamot.
Pagdaraya ang mga ito.
» Repasuhin nang mahusay ang inyong Medicare Summary Notice (MSN) o
Explanation of Benefits (EOB). Maghanap ng mga pagkakamali o mga claim para sa
mga produkto o mga serbisyong hindi ninyo natanggap.
» Sundin ang mga tagubilin ng pamahalaan ng inyong estado o lokal na
pamahalaan para sa ibang mga kilos na dapat ninyong gawin sa pagtugon sa
COVID-19.
» Kontakin ang California Senior Medicare Patrol (SMP) upang
makakuha ng tulong sa 855-613-7080.

Kung makarinig ng anumang mga scam kaugnay sa
coronavirus o iba pang mga scam sa pangangalagang
pangkalusugan, mangyaring iulat sa aming California
Senior Medicare Patrol (SMP) sa

855-613-7080
Isinuporta ang bahagi nitong proyekto ng isang kaloob bilang 90MPPG0019-02-00 mula sa U.S. Administration for Community
Living, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201.

