
CYBER  WARNING  ISSUED  FOR  KEY  HEALTHCARE
ORGANISATIONS IN UK AND USA

https  ://  www  .  ncsc  .  gov  .  uk  /  news  /  warning  -  issued  -  uk  -  usa  -  healthcare  -  
organisations

Engl.
The  statement  was  published  on  May  5  on  the  NCSC  website

(www.ncsc.gov.uk), which reports the likelihood of an increase in hacker attacks in
the coming weeks and months.

It is noted that the main target is receiving data on national and international
health organizations, pharmaceutical companies, research organizations, and local
authorities  that involved  in  the  response  to  the  coronavirus  in  order  to  steal
research  results  associated  with  vaccine  development  conducted  by  these
organizations themselves.

During such an attack,  attackers try to gain access to accounts to find the
fastest passwords (for example, Password1 or 123456) and are introduced to the
fact that someone uses an unreliable password.

The security  services  of  the  United  Kingdom and  the  United  States  have
advised all organizations that could be the target of attacks, use strong passwords
that  consist  of  random characters,  and introduce two-factor  authentication.  The
advice was issued in order to stop "password spraying" methods to gain access to
accounts.  The threat  of  campaigns can be reduced by following tips for strong
passwords.

Укр.
5 травня 2020 року на сайті NCSC (www.ncsc.gov.uk) опубліковано заяву, у

якій  повідомляється  про  вірогідність  зростання  хакерських  атак  протягом
найближчих тижнів та місяців. 

Відзначено, що головна ціль даних атак спрямована на національні та
міжнародні органи охорони здоров'я, фармацевтичні компанії, дослідницькі
організації  та  місцеві  органи  влади,  які  беруть  участь  у  реагуванні  на
коронавірус  з  метою  викрасти  результати  досліджень,  пов’язаних  із
розробкою вакцини, які проводять саме ці організації.

Під час такої атаки зловмисники намагаються дістати доступ до акаунтів
за допомогою найпоширеніших паролів (наприклад, Password1 або 123456) і
покладаються на те, що хтось із них використовує ненадійний пароль.

Служби  безпеки  Великобританії  та  Сполучених  Штатів  дали  поради
усім організаціям, які можуть стати об'єктами атак, використовувати складні
паролі, які складаються з випадкових символів, а також ввести двофакторну
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аутентифікацію.  Порада  видана  з  метою припинення  методів  "розпилення
паролів"  для  отримання  доступу  до  облікових  записів.  Загрозу  кампаній
можна зменшити, якщо притримуватися поради щодо надійних паролів.
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