
Rapportage WEB Barcadera
Naam
Felipe   sislin

Voornaam
Velasco  stjago

Achternaam

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

Datum dienst
16-8-2020

Begin tijd dienst:
07:30 - 15:30

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Sleutels aanwezig ?
 Ja   Nee  

Helm aanwezig ?
 Ja   Nee  

Hesje 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Fluitje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zijn de vlaggen omhoog ?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
 

Ronde's
ronde 1
Begin tijd ronde:
08:14

ronde rapport:



Nos a hasi rond na web aki 
Mi a  kana ku felipe rond laga 
E wak ta kaminda nos ta kana aki 
Na web baracadera 
    
Sislin - felipe

ronde 2
Begin tijd ronde:
09:29

ronde rapport:
The container blue was opened i closed it but just one of them has lock.

Felipe Velasco.

ronde 3
Begin tijd ronde:
10:45

ronde rapport:
Alles goed

Felipe

ronde 4
Begin tijd ronde:
11:30

ronde rapport:
Alles geod
Sislin

ronde 5
Begin tijd ronde:
13:57

ronde rapport:
Alles goed.
There is plant growing between the solar panels and is going to cover them.

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  



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 ?
11:00

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


