Tipy pro odhalení a zastavení šíření
desinformací o COVID-19
Od dohadů až k falešným tvrzením, desinformace o COVID-19 se v prostředí internetu
nekontrolovaně šíří. Společnosti zabývající se internetovou bezpečností hlásí vzestup počtu
kyberútoků používajících pandemii COVID-19 jako návnadu, která má oběti přimět kliknout na
odkazy směrující na hacknuté stránky nebo stáhnout závadný software navržený k jejich
sledování nebo zcizení osobních informací.
Internetové watchdogy zaznamenávají nárůst počtu stránek propagujících nepodložené lékařské
rady či způsoby léčby. Následující tipy Vám pomohou, abyste zůstali v bezpečí, informovaní a
chráněni před útoky kyberzločinců a šiřitelů falešných zpráv.

ZAMĚŘTE SE:
Buďte ve střehu a připraveni na možné scamy a hoaxy o zdraví
Přemýšlejte důkladně o informacích, které si přečtete online. Pokud nyní trávíte více času surfováním na
internetu, projížděním sociálních sítí a dostáváte více e-mailů na téma COVID-19, buďte zvlášť kritičtí k tomu, co
čtete, čemu věříte a co sdílíte. Vašim dětem a blízkým můžete doporučit totéž.
Analyzujte tón zprávy. Pokud je zpráva psaná silně emotivním jazykem, používá slova psaná VELKÝMI PÍSMENY a
objevuje se v ní hodně vykřičníků, bude pravděpodobně podvržená.
Buďte obezřetní, pokud uvidíte příběhy či osobní svědectví nabízející léčbu, která zní příliš dobře na to, aby byla
pravdivá.
Požadavky na uchování informace v tajnosti nebo výzvy k rychlému jednání by ve vás měly vzbudit podezření.
Na NewsGuard’s (https://www.newsguardtech.com/covid-19-resources/) real reporting on COVID-19 se můžete
seznámit s nejčastějšími mýty na téma COVID-19 a vysvětlením, proč nejsou pravdivé.
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OVĚŘUJTE:
Vždy si ověřte zdroj a zkoumejte správnost online informace
Vždy si ověřte, že informace, kterou čtete, pochází přímo z důvěryhodného zdroje. K
vyhledávání aktuálních informací o COVID-19 používejte spolehlivé zdroje jako jsou
stránky Světové zdravotnické organizace (WHO), místních hygienických stanic a oficiální
stránky vlády a ministerstva zdravotnictví.
Pokud si nejste jisti věrohodností zdroje, porovnejte tvrzení s informacemi z jiných
pramenů.
Důkladně zkoumejte všechny žádosti o příspěvek do různých fondů, které obdržíte emailem, a všímejte si, zda nejsou něčím neobvyklé.
Naučte sebe i Vaše děti klást otázky. Zde je pár příkladů od National Association for
Media Literacy Education: (https://www.namle.net).
•

Proč byl tento článek vytvořen?

•

Co v něm chybí?

•

Kdo ho napsal?

•

•

Jak mohu zjistit, že je pravdivý?

Kdo by mohl mít prospěch z poselství
ukrytého mezi řádky?

•

Komu by tato zpráva mohla ublížit?

ZASTAVTE:
Pomozte omezit scamování a šíření desinformací
Sdílejte podložené aktuální zprávy o COVID-19 zveřejněné na důvěryhodných stránkách
(například CDC.gov).
Pokud zjistíte, že někdo z vašich známých či kamarádů sdílel chybnou informaci, zdvořile
se pokuste uvést věc na pravou míru a odkažte ho na spolehlivý zdroj informací.
Chraňte se před hackery a kyberzločinci, kteří používají COVID-19 jako návnadu pro
kliknutí na klamavý odkaz vyžadující Vaše osobní data či otevírající škodlivý software či
spyware. Použijte seriózní, aktualizovaný bezpečnostní software, jenž bude chránit Vás i
Vaši rodinu.
Neprodleně nahlašte a smažte nevyžádanou poštu (spam) od neznámých odesílatelů.
Neotevírejte e-maily se spamem, neklikejte na odkazy v nich obsažené ani neotevírejte
jejich přílohy.
Jako ochranu před desinformacemi o COVID-19 můžete Vašim známým a příbuzným
doporučit instalaci NewsGuard’s browser extension
(https://www.newsguardtech.com/free/), obsahující hodnocení věrohodnosti tisíců zdrojů.
Pokud objevíte stránku šířící hoaxy o COVID-19, kterou NewsGuard ještě nehodnotil,
pošlete jim tip: https://www.newsguardtech.com/misinformation-hotline/
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