
Хонгконг: Наоружани пљачкаши украли стотине ролни тоалет папира вредности 130 долара из супермаркета, где због коронавируса влада несташица
понедељак, 17 фебруар 2020 20:38

Лопови у Хонгконгу, у којем људи услед страха од ширења коронавируса стварају залихе
намирница, првенствено пиринче и тоалет папира, украли су 50 пакета тоалетног
папира из једног супермаркета.

  

  

Наоружани пљачкаши украли су рано јутрос стотине ролни тоалетног папира у
вредности од око 130 долара у Хонгконгу, где због коронавируса влада несташица.

  

Лист "South China Morning Post" јавио је како су три лопова, од тога један наоружан, из
супермаркета у Монг Коку, украли 50 пакета тоалетног папира.

  

Три мушкарца наоружана ножевима пресрела су достављача једне радње у четврти
Монг Кок, познатој по сукобима тријада, наоружаних банди.
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Полиција је успела да их ухвати. Према њиховом извештају пљачкаши су запретили
достављачу који им је потом дао ролне тоалет папира.

  

Пљачкаши су узели 600 ролни у вредности од око 130 долара.

  

У Хонгконгу тренутно влада несташица тоалетног папира због паничног куповања
залиха узрокованог страхом од коронавируса. Широм Хонгконга људи чекају у редовима
испред продавница након што роба дође на полице.

  

Despite the shortage of medical supplies in #HongKong , toilet paper became another targets
for panic buying. 
3 robbers with knives looted 60 packs toilet paper from #WelcomeSupermarket  at #MongKok
around 6 am today. 
Dude... toilet paper... https://t.co/gUuCwNKGbg pic.twitter.com/n4xSe1hBd6

February 17, 2020    

Armed gang steals toilet paper rolls in panic-buying hit Hong Kong https://t.co/MX6cEEmgFF
pic.twitter.com/qRp3R9KySJ

— CTV News (@CTVNews) February 17, 2020    

Meanwhile in Hong Kong the toilet paper wars continues, the question is who will finally get the
golden toilet paper, the suspense is killing me...
“I can’t wait to wipe my ASSSSSS” pic.twitter.com/LsLIiKQ5Br https://t.co/pwBIZO1zgM

February 15, 2020    

Упркос обећањима владе да ће снабдевање храном и другим кућним потрепштинама
тећи неометано, понестаје тоалетног папира. Осим тоалетног папира, грађани Хонгконга
масовно купују и пиринач, тестенину, као и производе за чишћење, а готово је немогућ
набавити заштитне маске и рукавице.

  

Слична паника завладала је и у Сингапуру где је потврђено 75 случајева заразе
коронавирусом.
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(Танјуг, Анадолија)
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