Towary niebezpieczne są wszędzie.

Perfumy, zestawy artystyczne z farbami olejnymi i laptopy są na potrzeby transportu uznawane za towary
niebezpieczne. W określonych okolicznościach zwykłe przedmioty mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, innych
przedmiotów oraz środowiska. Chroń swoje przesyłki i siebie, identyfikując towary niebezpieczne oraz właściwie
pakując i przygotowując każdą przesyłkę.
1. Zidentyfikuj przesyłkę

2. Właściwie pakuj przesyłki

Informacji na temat właściwej identyfikacji,
klasyfikacji (w tym numeru UN lub ID), właściwej
nazwy wysyłkowej, klasy ryzyka i (w odpowiednich
przypadkach) ryzyka dodatkowego oraz grupy
opakowań należy szukać w wytycznych
Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników
Powietrznych (IATA, International Air Transport
Association) i Organizacji Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego (ICAO, International Civil
Aviation Organization).

W przypadku pewnych towarów niebezpiecznych
wymagane są określone opakowania, etykiety
i oznakowanie. Ponadto w przypadku wszystkich
takich towarów wymagany jest wypełniony formularz
Deklaracja nadawcy dotycząca materiałów
niebezpiecznych. Informacje o właściwym
przygotowaniu przesyłek towarów nieradioaktywnych
zgodnie z wytycznymi organizacji IATA i ICAO
można znaleźć w dokumencie
images.fedex.com/us/services/pdf/ DG_Job_Aid.pdf

3. Chroń siebie

4. Poproś nas o pomoc

Wysyłający, którzy nie przygotują paczek zgodnie
z przepisami organizacji IATA i ICAO, mogą ponieść
konsekwencje w postaci kar finansowych
nakładanych przez organy państwowe, a także
postępowań karnych i kar pozbawienia wolności.
Organy państwowe wymagają, aby obsługą
i przygotowaniem przesyłek niebezpiecznych
zajmowały się osoby przeszkolone i mające
odpowiednie pozwolenia. Firma FedEx prowadzi
seminaria szkoleniowe przez cały rok. Aby sprawdzić
harmonogramy i zarejestrować swój udział
w seminarium, odwiedź stronę
fedex.com/us/services/options.

Korzystając z infolinii FedEx ds. towarów
i materiałów niebezpiecznych, można uzyskać
odpowiedzi na pytania o właściwe przygotowanie
towarów niebezpiecznych do wysyłki za
pośrednictwem sieci FedEx Express®. Zadzwoń pod
numer 1.800.GoFedEx, 1.800.463.3339 i wybierz
numer wewnętrzny „81” lub powiedz „dangerous
goods” („towary niebezpieczne”), aby porozmawiać
ze specjalistą ds. towarów niebezpiecznych. Poza
Stanami Zjednoczonymi należy kontaktować się
z lokalnym Biurem Obsługi Klienta FedEx i prosić
o rozmowę ze specjalistą ds. towarów
niebezpiecznych.

Typowe towary niebezpieczne
Aerozole (gazy
pod ciśnieniem)
Amunicja
Baterie (litowe i mokre)
Chemikalia
Części (zawierające
benzynę, paliwo
lotnicze lub naftę)
Fajerwerki

Farby olejne
Kuchenki turystyczne
Materiały radioaktywne
Perfumy
Propan
Rozpuszczalniki
Udrażniacze
Zapalniczki
Zapałki

Aktualizacja listy towarów niebezpiecznych

W ostatnim czasie ustalono, że poniższe produkty mogą
powodować groźne wypadki podczas transportu:
Generatory tlenu/obudowy utleniające się,
baterie wszelkich typów
Palniki gazowe
Urządzenia benzynowe wszelkich typów,
fajerwerki
UWAGA: w ramach usługi FedEx Express nie są przyjmowane żadne paczki niespełniające wymagań usługi FedEx Express, organów państwowych
oraz organizacji IATA i ICAO.

Ta broszura w żaden sposób nie zastępuje wymagań 49CFR i IATA. Służy ona wyłącznie celom informacyjnym. Nie udzielamy żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, dotyczących tych informacji.
Cała odpowiedzialność za właściwe zapakowanie przesyłek spoczywa na wysyłającym. Aby uzyskać więcej informacji i kompletne wskazówki, zadzwoń na infolinię FedEx ds. towarów i materiałów
niebezpiecznych pod numerem 1.800.GoFedEx, 1.800.463.3339 i wybierz numer wewnętrzny „81” lub powiedz „dangerous goods” („towary niebezpieczne”). (Poza Stanami Zjednoczonymi należy
poprosić o rozmowę ze specjalistą ds. towarów niebezpiecznych). Informacji o warunkach, postanowieniach i ograniczeniach dotyczących usług kurierskich FedEx należy szukać w bieżącym Przewodniku
po usługach FedEx.
®
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