
„Црни петак“  у доба короне у Србији: Гужве у тржним центрима, маске се носе, за дистанцу као да нико није чуо
петак, 27 новембар 2020 18:00

Већ недељама уназад најављује се Црни петак и огромни попусти који очекују купце.

  

  

Гужве у тржним центрима данас су велике, а капацитети паркинга попуњени.

  

Како изгледа Црни петак у доба короне екипа ТВ Прва проверила је испред тржног
центра Ушће. Како се могло видети на лицу места, мера одржавања дистанце се није
поштовала, али маске су сви носили.

  

Попусти су највећи на одећу, обућу и белу технику.

  

Шта су купци које су репортери затекли испед шопинг мола рекли о куповини у доба
короне погледајте у видеу.
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Да се прописана дистанца не одржава међу потрошачима, упозорили су и корисници
Твитера.

  
  

Poslaše mi sliku: https://t.co/OFPaW6zEpd pic.twitter.com/Xil4aKblPj

  — Miroslav Petrović (@Mikenziyu) November 27, 2020    

Највише призора испред тржница забележено је у главном граду.

  
  

Crni petak...mora li ovo? pic.twitter.com/WLwpbYturf

  —(@tuttoposto_) November 27, 2020    

Ипак, ни други нису много заостајали, па се на Интернету могу пронаћи и фотографије
направљене у Нишу и другим местима у нашој земљи..

  
  

Ovi će stvarno da naprave crni petak . pic.twitter.com/0cJBLwimxV

  — Nevena (@Nevena23521096) November 27, 2020    

Нова.рс: Огромни редови и гужве у радњама због “црног петка”

  

Ни рекордан број заражених и критична епидемиолошка ситуација нису спречили
Београђане да искористе снижења поводом "црног петка". У тржном центру Ушће
усликани су огромни редови.
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  Апелујемо на грађане да не иду у тржне центре, већ да овог “црног петка” ипак купујуонлајн – ми смо направили водич за црни петак у којем можете да погледате понуде насајтовима разних брендова.   “Црни петак” је пракса која се из САД прелила на цео свет – последњи петак у новембруприлика је да брендови понуде повољне попусте на своје производе.  Годинама уназад гледали смо снимке огромних гужви, чак и физичких обрачуна купацажељних јефтиних ствари, па то није изостало ни ове године.  Како јавља наш репортер с лица места, у тржном центру Ушће су велики редови предрадњама у приземљу – најкрцатије је убедљиво испред Заре, али доста људи чека ииспред Массимо Дуттија, Левиса, Сепхоре…  Види се да грађани носе маске, које су обавезне у овом објекту, међутим социјалнедистанце ипак нема.    Ситуација са коронавирусом се у земљи из дана у дан погоршава, савети су свакако дасе већа окупљања у затвореном простору избегавају, али “црни петак” је ипак победиосве страхове грађана. Онлајн куповина, коју многи брендови нуде, такође је једна одбезбеднијих опција – али ипак је нису омогућиле све компаније. Међу њима Сепхора, којаи даље нема ту опцију, а испред које видимо највећи ред.  (ТВ Прва, Б92, Нова С)  
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