Cargas perigosas estão por toda parte.
Perfumes, kits artístico de tinta óleo e computadores, laptops são considerados cargas perigosas durante o transporte.
Em certas circunstâncias estes itens podem ser nocivos/perigosos a pessoas, causar danos a propriedades e ao meio ambiente.
Proteja seu embarque e a você mesmo, identificando cargas perigosas e embalando e preparando propriamente todo e qualquer
embarque.

1. Identifique seu embarque

2. Embale seu embarque corretamente

Consulte o “International Air Transport Association”
(IATA) e o “International Civil Aviation Organization”
(ICAO) para a correta identificação, classificação
(incluindo número UN ou ID), Proper Shipping Name
(Nome Próprio para Embarque), classe de risco e se
aplicavel, o risco subsidiário e grau de periculosidade.

Algumas cargas perigosas tem requerimentos
específicos para embalagens, etiquetas e marcas. E
todos necessitam de um formulário devidamente
preenchido chamado de Declaração do Embarcador
para Cargas Perigosas “ Shipper’s Declaration for
Dangerous Goods”. Para informações na preparação
correta para embarques IATA e ICAO para itens não
radioativos, ir para
images.fedex.com/us/services/pdf/
DG_Job_Aid.pdf

3. Proteja-se
Embarcadores que não preparam seus pacotes de
acordo com a regulamentação IATA e ICAO podem
ser multados por autoridades federais e civis e até
mesmo sofrer acusação criminal e prisão. O
governo requer pessoas treinadas e certificadas
para manusear embarques de produtos perigosos.
FedEx conduz seminários de treinamento no
decorrer de todo o ano. Para ver as escalas e
matricular-se para um seminário, ir para
fedex.com/us/services/options.

4. Peça-nos por ajuda
A FedEx Cargas Perigosas/Materiais de risco possue
uma linha direta que está preparada para
responder suas dúvidas nas preparações de
embarques de cargas perigosas na FedEx Express.
Ligue 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 e pressione
81 ou diga “cargas perigosas” para falar com um
dos especialista de embarque de cargas perigosas.
Em localidades fora dos Estados Unidos, contacte
seu atendimento ao cliente e peça para falar com
um Especialista em Cargas Perigosas.

Cargas Perigosas Comuns
Aerosóis, Baterias (Lítio & úmidas),Fogão de Camping, Químicos,
Produtos de Limpeza, Fogos de Artifícios, Esqueiros, Fósforos, Munições
Tinta a base de óleo, Peças (contendo gasolina, combustível ou
querosene, Perfume, Propano, Materiais Radioativos, Solventes

Atualizações de Cargas Perigosas
Os seguintes itens foram recentemente
identificados como causador de
indicidentes catastrofico durante o
transporte: Gerador de Oxigênio, baterias
de todos os tipos, tochas gas inflamável,
dispositivos movidos a gasolina e todos os
tipos de fogos e artifícios
AVISO: FedEx Express vai se recusar a aceitar pacotes que não atendem a FedEx Express, do governo ou da IATA e ICAO exigências.
Este folheto de modo algum tem a intenção de substituir as exigências impostas pelos 49CFR e IATA. Este é apenas para fins informativos. Nós não damos nenhuma garantia,
explícita ou implícita, em relação a esta informação. Embalagem adequada é de responsabilidade exclusiva do expedidor. Para mais informações e diretrizes abrangentes,
entre em contato com a FedEx Dangerous Mercadorias / Materiais Perigosos Hotline em 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339, pressione "81" ou dizer (fora os EUA, pedir para
falar com um representante de mercadorias perigosas.) "Mercadorias perigosas". Consulte o Guia de corrente de serviço FedEx para termos, condições e limitações
aplicáveis aos serviços de entrega FedEx ®.
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