Παντού υπάρχουν επικίνδυνα εμπορεύματα.

Τα αρώματα, οι λαδομπογιές και οι φορητοί υπολογιστές θεωρούνται επικίνδυνα εμπορεύματα
όταν μεταφέρονται. Υπό ορισμένες συνθήκες αυτά τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης μπορούν
να προκαλέσουν σωματικές και υλικές βλάβες, καθώς και ζημιές στο περιβάλλον. Προστατεύστε
την αποστολή σας και εσάς προσδιορίζοντας επικίνδυνα εμπορεύματα και συσκευάζοντας και
προετοιμάζοντας κάθε αποστολή με ενδεδειγμένο τρόπο.
1. Προσδιορισμός της αποστολής σας

Απευθυνθείτε στη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA)
και στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)
για τον ορθό προσδιορισμό, την ταξινόμηση
(συμπεριλαμβανομένου του αριθμού UN και του αριθμού
ID), την οικεία ονομασία αποστολής, την κατηγορία
κινδύνου και, αν χρειάζεται, τον δευτερεύοντα κίνδυνο
και την ομάδα συσκευασίας.

3. Αυτοπροστασία

Σε αποστολείς που δεν προετοιμάζουν τα πακέτα
τους σύμφωνα με τους κανονισμούς της IATA και
του ICAO ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα από τις
ομοσπονδιακές και κρατικές αρχές, καθώς και ποινικές
διώξεις και φυλάκιση. Η κυβέρνηση απαιτεί ο χειρισμός
και η προετοιμασία επικίνδυνων εμπορευμάτων να γίνεται
από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Η FedEx διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους. Για να δείτε τα προγράμματα και
να εγγραφείτε σε σεμινάριο, ανατρέξτε στη σελίδα
fedex.com/us/services/options.

2. Ορθή συσκευασία της αποστολής σας

Για ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα υπάρχουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις συσκευασίας, επισήμανσης
και σήμανσης. Επίσης, πρέπει για όλα να έχει συμπληρωθεί
η Δήλωση αποστολέα για επικίνδυνα εμπορεύματα.
Για πληροφορίες σχετικά με την ενδεδειγμένη
προετοιμασία των αποστολών μη ραδιενεργών
υλικών IATA και ICAO, ανατρέξτε στη σελίδα
images.fedex.com/us/services/pdf/DG_Job_Aid.pdf

4. Παροχή βοήθειας

Οι συνεργάτες μας στην ανοιχτή γραμμή της FedEx
για τα επικίνδυνα εμπορεύματα/υλικά είναι πρόθυμοι
να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας σχετικά με την
ενδεδειγμένη προετοιμασία επικίνδυνων εμπορευμάτων
®
για αποστολή εντός του δικτύου της FedEx Express .
Καλέστε τον αριθμό 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 και
πατήστε 81 ή πείτε "επικίνδυνα εμπορεύματα" για να
μιλήσετε με κάποιον ειδικό σε θέματα αποστολής
επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σε περιοχές εκτός Η.Π.Α.
επικοινωνήστε με την αντίστοιχη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Πελατών της FedEx και ζητήστε να μιλήσετε με κάποιον
ειδικό σε θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Συνήθη επικίνδυνα εμπορεύματα
Αερολύματα
Αναπτήρες
Αποφρακτικά καθαριστικά
Αρώματα
Διαλύτες
Εξαρτήματα (που
περιέχουν βενζίνη,
καύσιμα αεριοωθούμενων
ή κηροζίνη)

Καμινέτα κάμπινγκ
Λαδομπογιά
Μπαταρίες (λιθίου& υγρές)
Προπάνιο
Πυρομαχικά
Πυροτεχνήματα
Ραδιενεργά υλικά
Σπίρτα
Χημικές ουσίες

Ενημέρωση της λίστας επικίνδυνων
εμπορευμάτων

Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά των ακόλουθων
αντικειμένων προκαλεί καταστροφές:
Γεννήτριες οξυγόνου/οξειδωτικές θήκες
Μπαταρίες όλων των τύπων
Εύφλεκτοι φακοί γκαζιού
Βενζινοκίνητες συσκευές όλων των ειδών
Πυροτεχνήματα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η FedEx Express δεν θα αποδεχτεί πακέτα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της FedEx Express, του κράτους, της IATA
και του ICAO.

Αυτό το φυλλάδιο δεν έχει σε καμία περίπτωση ως στόχο να αντικαταστήσει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός 49CFR και η IATA. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.
Δεν παρέχουμε καμίας φύσεως εγγύηση, άμεση ή έμμεση, σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Η ενδεδειγμένη συσκευασία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Για περισσότερες πληροφορίες και
αναλυτικές οδηγίες επικοινωνήστε με την ανοιχτή γραμμή της FedEx για τα επικίνδυνα εμπορεύματα/υλικά στο 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339. Πατήστε "81" ή πείτε "επικίνδυνα εμπορεύματα". (Εκτός Η.Π.Α
ζητήστε να μιλήσετε σε κάποιον εκπρόσωπο υπεύθυνο για τα επικίνδυνα εμπορεύματα.) Ανατρέξτε στον τρέχοντα Οδηγό εξυπηρέτησης FedEx για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που
ισχύουν για τις υπηρεσίες παράδοσης της FedEx .
®
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