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INFORMACJE OGÓLNE

1. W oparciu o międzynarodowe przepisy IATA TCR oraz wewnętrzne procedury /
instrukcje Biura Cargo i Poczty PLL LOT S.A. regulujące bezpieczny transport leków i
produktów farmaceutycznych postanawia się co następuje:
1.1. Przesyłki zadeklarowane w serwisie PIL (zgodnie z definicją: produkty zdefiniowane
jako substancje, urządzenia lub substancje pomocnicze przeznaczone do stosowania
w produkcji produktów farmaceutycznych lub w diagnostyce, leczeniu, łagodzeniu
lub zapobieganiu chorobom) muszą spełniać wymagania przepisów IATA TCR (w
szczególności Chapter 6, 7, 8, 17), w zakresie:
a) prawidłowej klasyfikacji transportowej - PIL (Pharmaceutical products);
b) prawidłowego pakowania i znakowania oraz
c) prawidłowo przygotowanej dokumentacji transportowej ( w tym: AWB oraz
IATA acceptance checklist for time and temperature sensitive healthcare
shipments);

1.2.

Przed przyjęciem do transportu leków i produktów farmaceutycznych należy zebrać
wszelkie niezbędne informacje dotyczące:
a) zadeklarowanego rodzaju towaru;
b) wagi i wymiarów przesyłki;
c) prawidłowej nazwy przewozowej;
d) rodzaju serwisu (passive, active);
e) zadeklarowanego zakresu temperatury składowania;
f) dodatkowych wymagań w zakresie obsługi danego towaru (loggery, suchy lód, żele
chłodzące);
g) dokładnych danych nadawcy i odbiorcy – w tym kontaktów do osób
odpowiedzialnych za przesyłkę,
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1.3. Każda osoba zaangażowana w proces obsługi przesyłek farmaceutycznych (wyceny,
handling, operacje) musi posiadać stosowną wiedzę w tym zakresie lub przejść
szkolenie w formie stacjonarnej lub e-learningowej,
1.4. Warunkiem koniecznym do przyjęcia przesyłki zawierającej leki lub produkty
farmaceutyczne do transportu lotniczego w standardzie właściwym dla PIL i w
zgodności z przepisami IATA TCR jest sporządzenie oraz zaakceptowanie IATA
acceptance checklist for time and temperature sensitive healthcare shipments, będącej
załącznikiem do niniejszej procedury (Załącznik 1).
1.5. Za przygotowanie checklisty odpowiada LO GHA w porcie nadania. Jeśli odpowiedź
na któreś z pytań zostanie zaznaczona w oknie „NO” – konieczny jest kontakt z GSA
lub Działem Operacji i Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia niezgodności oraz
ponowne sporządzenie Checklist po uzupełnieniu braków,
1.6. W przypadku przesyłek farmaceutycznych zawierających jednocześnie towary
sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z IATA DGR, konieczne jest spełnienie
wszystkich wymogów opisanych przez powyższe regulacje oraz przepisy krajowe
i międzynarodowe,
1.7. Jeśli w trakcie procesu weryfikacji lub też akceptacji towaru pojawią się istotne z
punktu widzenia przepisów: pytania, wątpliwości lub też problemy - zalecany jest
kontakt z HQ LOT Cargo w Polsce, pod adresem: pharmaops@lot.pl

Załącznik nr 1

CARGO AND MAIL BUREAU
LOT POLISH AIRLINES S.A.

PLL LOT ACCEPTANCE CHECKLIST
FOR TIME AND TEMPERATURE
SENSITIVE HEALTHCARE SHIPMENTS
2020

Air Waybill No:……………………………………………. Origin:……………………Destination:………………………….
SOP No (where applicable):……………………….. PCS:……………………… Weight:……………………………..
Note 1: Answer “not applicable” only where an N/A box is provided.
Note 2: If any questions is answered “NO”, the appropriate internal escalation procedure should be followed.

YES
A.

Air Waybill

1.

Have advanced booking been made with the carrier?

2.

Single temperature range indicated on Air Waybill

3.

24 hours emergency contact number(s)

B.

Temperature Checks

1.

Shipment delivered on temperature controlled truck

2.

Temperature of consignment is in declarated temperature
range

C.

Shipment / Labelling

1.
2.

N/A

IATA Time & Temperature Sensitive Label affixed or
pre-printed on the shipment
Temperature range in Celsius on the label matching the
temperature range on the Air Waybill

3.

Packages / pallets have no damages.

D.

Active Temperature Controlled Container (ACT)

1.

ACT container checks sheet completed & placed in container
pouch

2.

Is the dry ice quantity (if applicable) checked and adequate?

E.

NO

Comments / Remarks

Checked by:
Name:……………………………………..
Place:……………………………
Date/Time:………………………………
* Optional – customer sign/approval: ……………………………………………………………..
** If the answer is NO please contact to LOT Cargo Pharma Team personally or via e-mail:
pharmaops@lot.pl

