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„JEDYNE LEKARSTWO NA KORONAWIRUSA”.
PARLAMENT EUROPEJSKI OSTRZEGA PRZED
FAŁSZYWYMI LEKAMI W SIECI
UE podejmuje działania przeciw internetowym handlarzom wykorzystującym obawy związane z
wybuchem pandemii koronawirusa do sprzedawania fałszywych leków lub windowania cen – informuje
w komunikacie Parlament Europejski. Z uwagi na pandemię koronawirusa, coraz więcej osób robi
zakupy online - w tym również środków ochrony osobistej. Pandemia jest również czasem, kiedy
możemy paść oﬁarami oszustwa. Jak nie dać się nabrać na fałszywe towary w sieci radzi Parlament
Europejski.
Nieuczciwi handlowcy, wykorzystując strach i wzmożone zapotrzebowanie na niektóre towary,
sprzedają w sieci fałszywe leki lub produkty rzekomo zapobiegające zarażeniu się koronawirusem po
bardzo wysokich cenach.
Parlament Europejski zwraca uwagę, że w sieci pojawiło się wiele towarów od maseczek po leki i
środki dezynfekujące do rąk, które są fałszywie określane jako np. „jedyne lekarstwo na
koronawirusa” lub „najlepsza ochrona przed Covid-19”. Co więcej produkty te sprzedawane są po
mocno zawyżonych cenach wielokrotnie przewyższających ich wartość. „Nieuczciwi sprzedawcy
stosują także inne sztuczki - np. aby skłonić konsumentów do zakupu, fałszywie twierdzą, że produkty
są na wyczerpaniu” – zwraca uwagę PE w swoim komunikacie.
Co powinno wzbudzić naszą czujność? Aby nie paść oﬁarą „przedsiębiorczych” sprzedawców
Parlament Europejski radzi, aby zachować ostrożność i czujność względem stwierdzeń, na które
można napotkać przy ofertach sprzedaży, a które mają na celu zmuszenie nas do bezreﬂeksyjnych i
jak się później okazuje niepotrzebnych zakupów. Parlament Europejski radzi na co zwracać uwagę:
twierdzenie wprost lub dawanie do zrozumienia, że produkt może zapobiegać lub wyleczyć
COVID-19;
korzystanie z nieoﬁcjalnych źródeł, takich jak samozwańczy lekarze, dla poparcia stwierdzeń;
wykorzystywanie nazw lub logo instytucji rządowych, oﬁcjalnych ekspertów lub instytucji
międzynarodowych, które rzekomo je poparły, ale bez linków lub odniesień do oﬁcjalnych
dokumentów;
stwierdzenia, że produkt jest: „dostępny tylko dziś”, „zaraz się wyprzeda”, itp.;
ogólne stwierdzenia, takie jak: „najniższa cena na rynku”, „jedyny produkt, który może wyleczyć
zakażenie COVID-19” itp.;
windowanie ceny ze względu na rzekomą leczniczą moc produktów.
„Jeśli natraﬁsz na bezpodstawne lub wprowadzające w błąd stwierdzenia na platformie internetowej,
poinformuj operatora platformy” – radzi Parlament Europejski. Szczególnie należy również zwrócić
uwagę na oferty przesyłane przez naszych znajomych. „Czasami Twoi znajomi lub rodzina mogą je

udostępniać bez złych zamiarów, ponieważ dali się nabrać i myślą, że Ci pomagają” – czytamy w
komunikacie.
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