
Rapportage SSO
Naam
Shirley

Voornaam
Cicilia

Achternaam

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

Datum dienst
26-4-2020

Dienst tijd:
07:00 - 15:00

 

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:
08:00

Ronde rapport:
8.00Pand 3 alles was in orde er wordt
8.08 Pand 2 alles was in orde twee kasten waren niet op sloot zie foto
8.19.  Pand 4 alles in orde  éé n was niet opsloot zie foto

ronde 2
begin ronde tijd:
09:00

Ronde rapport:
9.05 was ik bij pand 3 alles was in orde patrouille was er en ging net weg
9.09 pand 2 was in WC in orde waren
9.15 pand  1 was ook in orde

ronde 3
begin ronde tijd:
11:45

Ronde rapport:



11.49 bij pand 3 ronde gelopen alles was in orde
11.51 bij  pand 2ronde  gedaan alles was in orde
12.02 pand 1 alles was in orde

ronde 4
begin ronde tijd:
13:44

Ronde rapport:
13.46  Bij pand 3 was alles in orde ronde 4
13.50 bij pand 2 was alles in net als van morgen
13.53 bij pand 1 was als in orde
De WC waren in orde alles was net als ik met mijn dienst begonnen
Generator was ok nood deuren waren gesloten lichten werken in het dus geen 
BZN

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:
 

Tijd vertrek:
 

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



Op de parkeerplaats zijn 9 auto
D6 - Hyundai
B4333-Kia
B10057-Nissan
D59-Caddy
D106-Kia Sportage
D11-Toyota Hyundai
D79-Greta
D32-Toyota RAV4
D91- Greta        
Auto,s die op terrein waren  op mijn dienst tijd

Is er een incident upload hier een foto:
15879236282342296080405920792019.jpg

15879236673877471967240229785183.jpg

15879236995167600876308503741570.jpg

15879255796454293376503679167311.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 
?
4

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

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
7uur/9uur//10uur/15uur

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:


