
Rapportage SSO
Naam
Marcelo

Voornaam
Sintjago

Achternaam

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

Datum dienst
12-6-2020

Dienst tijd:
16:45 - 00:00

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Sleutels aanwezig ?
 Ja   Nee  

Pasje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Sleutels uit de kast ?
 Ja   Nee  

Sleutel in de kast ?
 Ja   Nee  

ronde:
Druk op toevoegen ronde om een tabel aan te maken waar je een ronde rapport kunt schrijven.

ronde 1
begin ronde tijd:
16:15

Ronde rapport:
Begint mijn dienst werknemers van SSO Apna was nog steeds binnen 
schoonmakers waren aanwezig fietsen worden naar binnen gebracht

ronde 2
begin ronde tijd:
17:11

Ronde rapport:
Terreincontrole generator gecontroleerd was ok parkeerplaats gecontroleerd 
alles in orde geen bijzonderheden

ronde 3
begin ronde tijd:
18:50

Ronde rapport:



Air cooling services kwam binnen vandaag krijgt de airco's een grote beurt luis 
Eduardo vallejo Moreta Gerardo Antonio Hernandez Mieses Carlos Evaristo 
Tome Lopez Ronald Alexander Garcia Diaz Evander Francisco Clerck Scoop dat 
zijn de namen van de werknemers van Air cooling services

ronde 4
begin ronde tijd:
20:05

Ronde rapport:
Even naar boven balkon deur opslote nooddeuren gecontroleerd en sluiten

ronde 5
begin ronde tijd:
21:22

Ronde rapport:
Vandaag moest ik bij de balie blijven want mensen blijven in en uitstappen en 
dueren moet openen voor hun

ronde 6
begin ronde tijd:
22:10

Ronde rapport:
De eerste fase van erco's service is klaar morgen zulen ze verder

ronde 7
begin ronde tijd:
23:26

Ronde rapport:
Terreincontrole en verdiepings controle alles in orde geen bijzonderheden

Zijn de hekken gesloten ?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten 
werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
 

Zijn de nood deuren gesloten ?
 Ja   Nee  
Controller of de nood deuren goed 
dicht zijn.

Zijn alle lichten uit ?
 Ja   Nee  
Controller of alle lichten uit zijn in het pand.

Zijn alle lichten aan ?
 Ja   Nee  
Zet alle lichten aan in de 
ochtend.

Zijn de nood deuren geopend ?
 Ja   Nee  
Zijn de nood deuren geopend in de ochtend ?

Generator gecontroleerd ?
 Ja   Nee  

Zijn er schoonmakers aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Tijd aankomst:
16:10

Tijd vertrek:
19:50

Zijn er dingen gevonden in je dienst ? welke auto's staan er op het terrein en noteer de kentekens.



Terreincontrole hier voor de hoofdingang zijn palette gezet en binnen in vergaderzaal B zijn er dozen met 
hand sanitizer verder zie foto's

Is er een incident upload hier een foto:
15920058652588176243940453869090.jpg

15920059042115607985921712565860.jpg

15920059576585878161769517385289.jpg

15920059801821275753892439478433.jpg

1592006032719308983033119823222.jpg

15920060475463159467601370089148.jpg

1592006075021493090401294405239.jpg

15920061030426044764157160191787.jpg

15920061183528043142380158608838.jpg

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 ?
20:15

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 Handtekening patrouille:


