
Rapportage WEB Hato
Naam
Michael

Voornaam
Rapharla

Achternaam

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

Datum dienst
1-6-2020

Begin tijd dienst:
23:00 - 07:00

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Sleutels aanwezig ?
 Ja   Nee  

Helm aanwezig ?
 Ja   Nee  

Hesje 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Hek pasje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Fluitje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
 

Ronde's
ronde 1
Begin tijd ronde:
23:15

ronde rapport:



Ik ga mijn eerste  rond kontrol  maken
Zuidpost was goed in orde daarna was ik
Naar binnen  gegaan opterrein   bij de garage
 Ook bij de  zee kant en  daarna ga ik bij de 2 grootte
Tanks  bij noordpost en daarna kom ik weer binnen
Postwacht ruilen met security  alberto

NU GA HIJ zijn kontrol maken tijd was om00.15 am
Alles  was goed met zijn kontrol   en  geen bijzonderheden  allen was bij zuid 
post 2 conteiners
Hadden geen  lock maar wel gesloten

Daarna  was hij  terug gekomen om01.03am

ronde 2
Begin tijd ronde:
01:07

ronde rapport:
Zo ik ga mijn 2de rond maken
Begin  ga ik naar buiten naast het hek kijken
Naar noordpost  van buiten ook dezuidpost  kant
Was gewoon rustig  daarna ga ik naar binnen
Even weer  op terrein  kontroleren  alles was in orde
Kom terug bij de postwacht tijd was  0145

Security alberto ga nu zijn kontrol maken tijdwas om 01.2.00am rond  kontrol 
maken op het hele terrein
NOTE
TIJD was om02.25am security Alberto meld aan
Mij dat een slang is gebroken bij  noordpost
We hebben de oparetor gemeld maar niemand
Nijm de telefon  ook  de portofon

We hebben  patrauya  flor gemeld er over
NOTE
Daarna  kom mr  martinus binnen  met het pick up 
V2452  
Zow  security alberto kom terug van kontrol tijd was om
02.54 am.

ronde 3
Begin tijd ronde:
03:00

ronde rapport:



Nu ga  mijn   rond maken
Naar noordpost even daar een kijkje  maken
Ze warren  druk aan het problemom te oplosing
Te krijgen  ik ga door met kontrol alles gaat goed
Zo ver zo  ik  ga  terug  naar zuidpost kijken maken
Daar was alles heel rustig  normol  zo  ik ga terug naar
De postwacht

Nu  ga  security alberto zijn  rond kontrol maken
Hij zegt dat  alles  goed is  geen bijzonderheden
Voor deze keer 

Hij kom terug  alles was  orde  tijd was om  04 08 am

ronde 4
Begin tijd ronde:
05:38

ronde rapport:
Laaste rond voor security Alberto 

Hij ga op terrein kontroler  was goed tijd van terug
   Om  05.55 am    vandag warren  

11 auto s  en  14  truck s  op het  terrein

Om 0600 heb ik alle  vlag s  omhoog  gezet
En  ze  zijn  ook heel vuili

Toegangs controle
Toegangs controle 1
Naam van bezoeker:
 

Voornaam
 

Achternaam

Tijd van bezoeker
 

Kenteken nummer:
 

Sedula ingenomen ?
 Ja   Nee  

WEB guest pas gegeven ?
 Ja   Nee  

Hoe veel auto's zijn er op het terrein ? en noteer de kentekens
Vandag was 11 auto s  en 14  truck s op het  terrein

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 
?
2

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

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
03.00 ook  om 04.35 was santana en rick

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 Patrouille Handtekening


