
Rapportage WEB Hato
Naam
Micael

Voornaam
Raphaela

Achternaam

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

Datum dienst
2-6-2020

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:
00:06

ronde rapport:



Ik Raphaela  en   Alberto   samen op  onze dienstwacht

Ik ga mijn eerste rond kontrol maken
   
Ga naar zuid post kontrol het was  oke  in  orde

Daarna ga ik naar  binnen het planta even  rond goed bewaking

Naar de zee kant  ook  de  garage kijken  daarna loop ik naar de 2 tanken
 Bij de noordpost  

Zo en kom  terug naar onze postwacht  voor aan   tijd was om   01.03 am

Daarna ga onze collega Alberto zijn  rond kontrol maken tijd was om  01.10 
am

Alles was in orde met zijn kontrol geen bijzonderheden voor zijn  eerste  rond

Terug  van bewaking  bij de postwacht tijd was om 02.25 am.

ronde 2
Begin tijd ronde:
02:32

ronde rapport:
Ga mijn  2de rond kontrol maken
Ik ga naar zuidpost kontroler  die kant was stil
Kom bij de planta  binnen alles ga in orde 
Bij de zee kant was stil ga rond bij de 2 grootte tank s 
Rond  Zone 2  was alles  stil  ga terug  naar de postwacht voor aan
Tijd was om  03.47 am

ronde 3
Begin tijd ronde:
04:16

ronde rapport:



Alberto  ga zijn  derde   rond kontrol  maken

Heeft mijn zijn  rond helemaal  gedaan   en alles was heel goed gegasn met
Het  kontrol nieks  alles in orde 

Tijd van terug was om  05 14 am.

Raphaela ga zijn laaaste  rond maken .

Tijd was oom 05 18 am 

Ik ga mijn rond  kontroler maken  van buiten aan de rant van
Het hek  noordpost was rustig  en   zuid post  van  ook stil
Daarna was ik  naar binnen  op terrein  bij de garage  ook zee kant

Was oke  en noordpostw
as  ook goed  rustig terug bij de poswacht om 05.58 am dat was goef voor.

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
 

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 ?
04.00

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


