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A KORONAVÍRUSSAL TERJEDNEK A CSALÓK! 

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ! 

 
A koronavírus terjedéséről szóló hírek mellett megjelentek a témával 

kapcsolatban elkövetett csalások, csalás kísérletek. Kérjük, figyelmesen olvassa 

el felhívásunkat! 

 
Legyen körültekintő, ha lakásánál, házánál 

megjelennek védőruhát/maszkot viselő személyek 

és felajánlják az ingatlan fertőtlenítését, orvosi 

vizsgálatot, vagy koronavírus mintavételét öntől! 

Koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas 

gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a 

gyógyászati segédeszközboltokban, sem 

telefonon, sem személyesen nem kapható! A 

fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi 

vizsgálatot jelenleg kizárólag állami egészségügyi 

ellátó rendszerben végeznek!  

 

Amennyiben a vírusos időszakban online vásárol, bizonyosodjon meg arról, hogy biztonságos a 

weboldal! A termék szolgáltatójával kapcsolatban olvasson el vásárlói véleményeket és 

győződjön meg az eladó hitelességéről, valamint a reklamációs lehetőségről! 

 

Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként, 

ismeretlen feladótól érkezett! 

 

Fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy 

egészségügyi vizsgálat címén személyes adatokat kérnek! A legálisan működő egészségügyi 

szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel. 

 

Egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be, ne dőljön be koronavírus ellen 

hirdetett csodaszereknek! 

 

Amennyiben hatóság tagjaként bemutatkozó személy csenget be önhöz, kérje az azonosítást, 

kérdezze meg, honnan érkezett, majd anélkül, hogy beengedné otthonába, telefonáljon az adott 

hatósághoz, a valóságtartalom ellenőrzése céljából!  

Ne feledje, a rendőrigazolványon azonosító szám is szerepel, nem csak a POLICE felirat! 

 

Ha ön egyedül él, és nincs olyan családtagja, rokona, aki segíteni tudná a mindennapokban a 

bevásárlásban, gyógyszerei beszerzésében, kérje megbízható szomszéd segítségét, vagy az 

önkormányzattól kérjen segítséget, és csak azt a személyt engedje be, akit a segítségnyújtásra 

kijelöltek az önkormányzatnál és megneveztek!  
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Ne higgyen a különböző adománygyűjtő 

felhívásoknak, ne utaljon pénzt azonnali 

segítségnyújtás címén különböző megadott 

számlaszámokra, személyesen se adjon 

támogatást, amíg meg nem győződik arról, hogy 

valóban legálisan működő szervezet, aktuálisan 

szervezett kampánytevékenységéről van szó! 

 

 

 

Amennyiben úgy gondolja, csalás áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, 

pénzügyi tranzakció esetén a számlavezető bankját is, a későbbi, esetleges 

kártalanítás érdekében! 
 

 

                                                            
 

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN INGYENESEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK: 

 

107 vagy a 112 
(segélyhívó számok) 
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A koronavírus kapcsán hiteles és naprakész információkat talál a hatósági 

intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről, és a teendőkről a 

https://koronavirus.gov.hu/ oldalon, az információs vonalakon: 06 80 277 455

                 06 80 277 456 

 

Kérjük, hogy mindig hiteles és megbízható forrásból származó hírt posztoljon, 

illetve a közösségi oldalakon figyeljen a megosztások valóságtartalmára.  

 

A rémhírterjesztésnek jogkövetkezményei vannak, melyre ezúton 

szeretnénk felhívni a figyelmet - Büntető Törvénykönyv 337. § -!  
 

A pánikkeltés nem megoldás a veszélyhelyzet kezelésében. Kérjük, minden 

esetben tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be az összes meghozott és 

jövőben meghozandó, a társas érintkezéseket korlátozó intézkedést, valamint az 

előírásokat és ajánlásokat!  

 

Nyomatékosan, többször hívják fel az otthon maradt, idős hozzátartozóik 

figyelmét arra, hogy senkit ne engedjenek be az otthonukba! Naponta, többször 

hívják fel egyedül élő, szépkorú rokonaikat, ezzel is növelve a biztonságérzetüket.  

 

      A csalók a veszélyhelyzetre sincsenek tekintettel.  

 

Legyenek körültekintőek a telefonhívásokkal kapcsolatban is, és az egészséges 

bizalmatlanság elvét követve, győződjenek meg minden esetben a kapott hívás 

valóságtartalmáról. A vírussal kapcsolatban vagy arra hivatkozással, terméket 

eladni kívánó, vagy családtagot ért fertőzés miatt felmerülő anyagi 

hozzájárulásra irányuló telefonhívásokat minden esetben szakítsák meg, és 

ellenőrizzék!  
 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  

                                                                                  Bűnmegelőzési Osztály 

FONTOS!  
Az intézkedések betartása, a figyelmesség, az 

óvatosság elengedhetetlen! 
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MOST NE KERÜLJÖN FEL A KORONA A FEJEDRE, 

avagy hogyan próbáld megőrizni egészséged 

 

 

A koronavírus ugyanúgy cseppfertőzéssel terjed, 

mint az influenza. 

 

Köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a 

környezetbe.  

 

Annak érdekében, hogy ne legyél beteg, kérjük, 

tartsd be az alábbi óvintézkedéseket: 

 Alaposan és gyakran moss kezet!  Szappanos vízzel vagy alkoholtartalmú 

kézfertőtlenítővel tisztítsd meg a kezed, ügyelj a körmöd alatti, és az ujjaid közötti 

területekre is! 
 

 A szemedhez, szádhoz, arcodhoz csak kézmosás után nyúlj! 
 

 Köhögéskor és tüsszentéskor takar el az orrod és a szád a behajlított könyököddel, 

vagy zsebkendővel, utána dobd ki a zsebkendőt és moss kezet! 
 

 Lehetőség szerint kerüld az érintkezést a lázas, köhögő beteggel! 
 

 A baráti ölelést, puszit most mellőzd!                 
 

 Mivel a koronavírus főként az idős korosztály 

számára jelent veszélyt, vigyázz a nagyszüleidre! 

Nem biztos, hogy nálad jelentkeznek a tünetek, de 

ettől még lehetsz vírushordozó, és megfertőzheted 

őket. Emiatt egy ideig most ne látogasd az idős 

rokonaidat, hanem csak telefonon beszéljetek! 
  
 

 

Tudd, hogy a koronavírussal kapcsolatban az alábbi           

zöld számok hívhatók: 

06 80 277 455 

06 80 277 456 

 

A koronavírusról az alábbi elérhetőségeken olvashatsz tájékoztatást: 
https://koronavirus.gov.hu/ 

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu 
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Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok, a nap 24 órájában: 107, 112 
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NE KERÜLJÖN FEL A KORONA A FEJÜNKRE, 

avagy óvintézkedések a koronavírus terjedésének megakadályozására 

 

 

A koronavírus ugyanúgy cseppfertőzéssel terjed, 

mint az influenza, tehát köhögéssel, tüsszentéssel, 

kilégzéssel kerül a környezetbe.  

 

A vírus terjedésének megakadályozására, valamint 

önmaga és embertársai egészségének védelme 

érdekében, kérjük, tartsa be az alábbi 

óvintézkedéseket:  

 Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert például 

a közelmúltban valamely külföldi fertőzött területen járt! Lázas beteggel lehetőség 

szerint kerülje az érintkezés minden formáját! 

 Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget! Lehetőség 

szerint mellőzze a tömegközlekedést! 

 Alaposan és gyakran mosson kezet!  Szappanos vízzel vagy legalább 60% 

alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét, ügyeljen a körmei alatti, és 

az ujjai közötti területekre is! 

 Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra és minden zárt térre. 

 Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és a száját behajlított könyökével, 

vagy zsebkendővel, utána dobja ki a zsebkendőt és mosson kezet! 

 A megszokott érintkezési és üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a 

baráti ölelést tanácsos mellőznie. 

 Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, fogyasszon elegendő 

vitamint! 

 Használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak, ezzel védi a környezetében 

lévőket! 

 Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás után nyúljon! 

 Amennyiben a koronavírusra jellemző tünetet észleli magán, telefonáljon 

háziorvosának, ne menjen be a rendelőbe! 

 

A koronavírussal kapcsolatban hívható 

zöld számok: 

                   06 80 277 455 

                   06 80 277 456 

A koronavírusról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat: 
https://koronavirus.gov.hu/ 

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu 
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Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok, a nap 24 órájában: 107, 112 


