
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFORNIA	  	  
CẢNH	  BÁO	  TUẦN	  TRA	  MEDICARE	  
CHO	  NGƯỜI	  CAO	  NIÊN!	  
Cảnh	  giác	  với	  những	  Chào	  Mời	  để	  Thử	  nghiệm	  tìm	  Coronavirus	  (COVID-‐19)	  

Đừng	  đưa	  số	  Medicare	  của	  bạn	  cho	  bất	  cứ	  ai	  qua	  điện	  thoại	  hoặc	  những	  người	  đến	  tận	  nhà	  để	  chào	  
mời	  thử	  nghiệm	  tìm	  Coronavirus	  /	  COVID-‐19.	  
Coi	  chừng:	  

»Những	  kẻ	  lừa	  đảo	  tiếp	  cận	  cư	  dân	  của	  các	  khu	  nhà	  ở	  dành	  cho	  người	  cao	  niên	  và	  các	  cơ	  sở	  trợ	  giúp	  sinh	  
sống	  về	  “cơ	  hội”	  thử	  nghiệm	  tìm	  COVID-‐19	  

»Các	  cuộc	  gọi	  tự	  động	  bằng	  máy	  về	  “bộ	  dụng	  cụ	  tìm	  vi	  rút	  đặc	  biệt”	  và	  yêu	  cầu	  số	  Medicare	  của	  bạn	  để	  
gửi	  một	  dụng	  cụ	  thử	  “miễn	  phí”	  

»Email	  cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  thử	  nghiệm	  COVID-‐19	  có	  thể	  được	  
đặt	  mua	  thông	  qua	  nhà	  cung	  cấp	  dịch	  vụ	  telehealth	  

	  

855-613-7080 
Để	  biết	  thêm	  thông	  tin	  về	  gian	  lận	  trong	  việc	  chăm	  sóc	  sức	  khỏe,	   	  	   	  
Hãy	  truy	  cập	  cahealthadvocates.org	   	  	   	  

	  

	  
Tìm	  thêm	  các	  chi	  tiết	  về	  cảnh	  báo	  gian	  lận	  này	  ở	  mặt	  bên	  kia.	  
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CẢNH BÁO TUẦN TRA MEDICARE 
CHO  NGƯỜI CAO NIÊN  

Lừa	  đảo	  về	  coronavirus	  
Đội	  tuần	  tra	  Medicare	  cho	  người	  cao	  niên	  khuyên	  những	  người	  thụ	  hưởng	  Medicare:	  

	  

»	  	  	  	  Liên	  hệ	  với	  bác	  sĩ	  riêng	  của	  bạn	  nếu	  bạn	  đang	  gặp	  các	  triệu	  chứng	  tiềm	  năng	  của	  bệnh	  
coronavirus	  hoặc	  COVID-‐19	  và	  cần	  xét	  nghiệm.	  

»	   Không	  cung	  cấp	  số	  Medicare,	  số	  An	  sinh	  xã	  hội,	  hoặc	  thông	  tin	  cá	  nhân	  của	  bạn	  để	  
đáp	  lại	  các	  cuộc	  gọi	  không	  ai	  mong	  muốn,	  tin	  nhắn,	  email,	  đến	  thăm	  tận	  nhà	  hoặc	  
các	  gian	  hàng	  tại	  các	  hội	  chợ	  y	  tế	  và	  các	  địa	  điểm	  công	  cộng	  khác.	  Nếu	  thông	  tin	  cá	  
nhân	  của	  quý	  vị	  bị	  xâm	  phạm,	  nó	  cũng	  có	  thể	  được	  sử	  dụng	  trong	  các	  mưu	  mô	  lừa	  
đảo	  khác.	  

»	   Hãy	  nghi	  ngờ	  về	  các	  cuộc	  gọi	  tự	  động	  bằng	  máy	  hoặc	  bất	  kỳ	  ai	  đến	  tận	  nhà	  để	  cung	  cấp	  
xét	  nghiệm	  coronavirus	  hoặc	  COVID-‐19,	  các	  vật	  tư	  hoặc	  điều	  trị	  miễn	  phí.	  Đây	  là	  những	  trò	  
gian	  lận.	  

»	   Xem	  xét	  cẩn	  thận	  Thông	  báo	  Tóm	  tắt	  Medicare	  (MSN)	  hoặc	  Giải	  thích	  về	  Phúc	  Lợi	  (EOB)	  
của	  bạn,	  tìm	  kiếm	  các	  sai	  sót	  hoặc	  khiếu	  nại	  đối	  với	  các	  sản	  phẩm	  hoặc	  dịch	  vụ	  đã	  chưa	  
nhận	  được.	  

»	   Thực	  hiện	  theo	  các	  hướng	  dẫn	  của	  chính	  quyền	  tiểu	  bang	  hoặc	  địa	  phương	  cho	  các	  
hành	  động	  khác	  mà	  bạn	  nên	  thực	  hiện	  để	  đáp	  ứng	  với	  COVID-‐19.	  

»	   Liên	  lạc	  với	  Đội	  tuần	  tra	  Medicare	  cho	  Người	  Cao	  Niên	  California	  (SMP)	  để	  
được	  giúp	  đỡ	  theo	  số	  855-‐613-‐7080.	  

	  
	  
	  
	  

Nếu	  bạn	  gặp	  phải	  bất	  kỳ	  trò	  lừa	  đảo	  coronavirus	  hoặc	  
lừa	  đảo	  chăm	  sóc	  sức	  khỏe	  nào	  khác,	  vui	  lòng	  báo	  cáo	  
cho	  Đội	  tuần	  tra	  Medicare	  cho	  Người	  Cao	  Niên	  
California	  (SMP)	  của	  chúng	  tôi	  tại	  

855-‐613-‐7080	  
	  
	  

	  
Dự	  án	  này	  đã	  được	  hỗ	  trợ,	  một	  phần	  bằng	  số	  trợ	  cấp	  90MPPG0019-‐02-‐00	  từ	  U.S.	  Administration	  for	  Community	  Living,	  Department	  of	  
Health	  and	  Human	  Services,	  Washington,	  D.C.	  20201.	  


