
Suplantan  ao  Ministerio  de  Sanidade  coa

escusa de ‘unha dose extra da vacina contra

o COVID-19’

Detectouse  unha  campaña  de  correos  electrónicos  fraudulentos  (phishing)

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/11/17/que-es-el-phishing)  que  tentan

suplantar ao Ministerio de Sanidade. O correo informa o usuario de que foi seleccionado

para  recibir  unha  dose  adicional  da  vacina  contra  o  COVID-19  e  ademais,  coa

posibilidade de elixir a marca da mesma. Para iso, simplemente deberá descargar un

documento  pulsando  sobre  unha  ligazón  facilitada  no  propio  correo.  Con  todo,

devandita ligazón descarga un arquivo . zip que contén un ficheiro  malicioso.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise o correo electrónico e siga as indicacións do mesmo.

Solución

Se recibiches un correo destas características e seguiches as indicacións recollidas no

mesmo,  descargouse  e  executado  un  ficheiro  malicioso  no  dispositivo,  por  tanto,

deberás proceder á súa desinfección seguindo as pautas especificadas nesta contido

“Desinfección de dispositivos” (https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador).

Se durante o proceso de desinfección xórdenche dúbidas ou non sabes como facelo,

podes  contactar  co  equipo  de  xestión  de  incidentes (https://www.incibe-

cert.es/respuesta-incidentes)  de  INCIBE-  CERT,  un  técnico  axudarache  a  resolver  as

túas dúbidas.

Evita ser vítima de fraudes tipo phishing seguindo as nosas recomendacións:

1. Non  abras  correos  (https://www.osi.es/es/correo-electronico)  de  usuarios

descoñecidos ou que non solicitases, elimínaos directamente.

2. Non contestes en ningún caso a estes correos, nin envíes información persoal.

3. Ten precaución ao picar en ligazóns e descargar ficheiros adxuntos en correos,

en  SMS,  mensaxes  en  WhatsApp  ou  en  redes  sociais,  aínda  que  sexan  de

contactos coñecidos.
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4. Ten sempre actualizado (https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad)  o

sistema operativo e o antivirus.

5. En caso de dúbida, consulta directamente coa empresa ou servizo implicado ou

con  terceiras  partes  de  confianza  como  poden  ser  as  Forzas  e  Corpos  de

Seguridade  do  Estado  (FCSE)  (https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude)  ou  a

Oficina de Seguridade do Internauta (OSI).

Para máis información sobre como identificar fraudes en liña, podes consultar a guía

“Aprendendo a identificar fraudes en liña” (https://www.osi.es/es/guia-fraudes-online)

recentemente publicada na web da OSI.

Detalles

O correo electrónico fraudulento envíase desde unha dirección que non pertence ao

dominio  oficial  correspondente  ao  Ministerio  de  Sanidade  e  co  asunto  ‘!Temos  un

anuncio urxente sobre a dose extra de vacina!’, aínda que non se descarta que poidan

estar a se enviar outros correos con outros asuntos parecidos ou mesmo diferentes.

O contido da mensaxe informa o usuario de que foi seleccionado para recibir unha dose

adicional  de  vacina  contra  o  COVID-19  nos  próximos  días.  Ademais,  supostamente

poderá elixir o fabricante da mesma. Finalmente convídaselle a pulsar sobre diferentes

ligazóns para ver instrucións adicionais ou como solicitar a marca da dose. 

A mensaxe caracterízase por:

Vén identificado polo  logotipo do

Ministerio de Sanidade 

Non contén erros ortográficos nin

de redacción, polo que o fai aínda

máis crible. 

Utilizan  a  dirección  de  correo

electrónico para dirixirse á vítima,

no canto do nome e os apelidos.
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Ao  pulsar  sobre  calquera  das  ligazóns,  rediríxese  ao  usuario  a  unha  páxina  web

fraudulenta e automaticamente descarga un arquivo . zip que contén malware.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


