
Rapportage Haven zuid pier
Naam
Boris

Voornaam
lubo

Achternaam

Vul hier je naam en achternaam in voor je verde gaat.

Datum dienst
23-10-2020

Begin tijd dienst:
07:00 - 15:00

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Patrouille firma

Is er een ID formulier aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten 
werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
 

Aankomst tijd cruise ship:
 

Vertrek tijd cruise ship:
 

Ronde's
Ronde 1
Begin tijd ronde: Ronde rapport:



07:00 Comienzo mi turno. El barco Midnight coast  se encuentra en el pier

Ronde 2
Begin tijd ronde:
07:45

Ronde rapport:
La compañía Don Andres  comienza  operación en el pier

Ronde 3
Begin tijd ronde:
09:00

Ronde rapport:
Hago una ronda por el pier. Todo va marchando  bajo  control

Ronde 4
Begin tijd ronde:
09:32

Ronde rapport:
El barco Midnight coast  termina operación y se va del pier

Ronde 5
Begin tijd ronde:
09:50

Ronde rapport:
El señor Robertico  manager de operación  hace un control por el pier  se le 
hace un  llamado de atención a 2 personas  que están  intentando  nadar 
cerca del pier . Ellos responden  cordialmente

Ronde 6
Begin tijd ronde:
13:00

Ronde rapport:
Hago una ronda por el pier no hay ninguna novedad

Ronde 7
Begin tijd ronde:
15:01

Ronde rapport:
Termino mi turno sin ninguna novedad

Hoe veel auto's komen er op het terrein ?
V 4868
V 481
V 1008
V 104 web
D 71 Duanne

Noteer hier ook de kentekens van de auto's

Is er een incident upload hier een foto:
Mocht er iets gebeuren in je dienst dan kan je hier een foto uploaden van het voorgeval.



Hoe vaak is patrouille langs geweest in je dienst 
?
1

Noteer hier hoe vaak de patrouille gecontroleerd 
heeft op je post.

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
 

Evaluatie van je dienst
Laat hier ons weten hoe je dienst ging en wat er anders zou 
moeten volgens jou.

 Zeer 
slecht

Slec
ht

Gemid
deld

Go
ed

Zeer 
goed

Hoe ging je dienst ?     

Was patrouille goed 
berijkbaar ?     

Was alles duidelijk voor je 
?     

 

Handtekening medewerker  


