Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 15.03.2017

Aasta Turvatöötaja kandidaat
Esitab ETEL liige:

AS G4S Eesti

Kandidaadi nimi:

DMITRI TŠERNÕHH

Kandidaadi vanus:

28-aastane

Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane
märkimisväärne tegu

Dmitri Tšernõhh on töötanud patrullekipaaži turvatöötajana 7 aastat. Kogu selle aja jooksul
on ta töötanud Maardu linnas. Maardu on Dmitri jaoks kodukant, kus ta on üles kasvanud.
Sellest tulenevalt võib teda nimetada oma tööpiirkonna eksperdiks, kes kõiki selle iseärasusi
detailideni teab. Dmitri on töötatud aastate jooksul silma paistnud töö eeskujuliku täitmisega.
Lisaks häireteenindusele on ta teinud suurepärast ja tulemuslikku tööd ka avaliku korra
tagamisel oma tööpiirkonnas. Tänu tasakaalukusele ja suurepärasele suhtlemisoskusele on
Dmitri lahendanud lugematul hulgal keerulisi olukordi kohalike probleemsete isikutega.
Aasta 2019 oli Dmitri jaoks eriline. Kahe erineva tulehäire lahendamise käigus, mis leidsid
aset Harjumaal vastavalt augustis ja oktoobris, päästis Dmitri tänu kiirele ning oskuslikule
tegutsemisele kahe meeskodaniku elu. Mõlemad päästetud inimesed olid valmiva toidu
pliidile jätnud ja ise magama jäänud. Dmitril õnnestus nad raskest unest äratada ja aitas
ruumid, mis olid suitsu täis, ära ventileerida.
Inimelu päästmine on ülim tegu ja sellega sai patrullekipaaži turvatöötaja Dmitri Tšernõhh
aastal 2019 hakkama tervelt kahel korral!
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Esimene juhtum 20.08
Kehras andis 20.08 õhtul sireen häälekalt teada tuleohust, ent keegi lähikondsetest ei
reageerinud. Õnneks oli uks lahti ja Dmitri pääses kohe korterisse. Korter oli pime ja suitsu
täis. Taskulambiga valgust näidates leidis Dmitri elutoa diivanilt magava mehe.
Korterielanik ei reageerinud valju häire, korduva telefonihelina, uksele koputuste ega hõigete
peale, lõpuks ärkas raputamise peale.
Häire oli käivitanud pliidil kõrbenud toit, meesterahvas ise oli sügavalt magama jäänud.
Elamine oli suitsu ja vingu täis, aga leeki õnneks ei tekkinud. Üheskoos Dmitri abiga
tuulutati toad, meesterahvas omakorda lülitas välja kõik kodumasinad. Toreda
kokkusattumisena edastas Dmitrile häire juhtimiskeskusest tema abikaasa, kes järjepanu
püüdis kodanikule korterist helistada. Tänu Dmitri kiirele tegutsemisele säästeti korterelamu
ja päästeti inimelu.
„Meesterahvas rääkis, et sõber oli süüa teinud ja minema läinud. Ta tänas mind pärast, sest
oli korteris alles remonti teinud,“ rääkis Dmitri. See juhtum pani Dmitri tõsiselt mõtlema,
milliseks võib olukord kiskuda, kui läbi une ka sireeni ei kuulda. Nii otsustas ta ka oma
emale võtta Nublu, mis on ühendatud juhtimiskeskusega.

Dmitri ja Viktoria Tšernõhh pärast Kehra juhtumit.
Teine juhtum 15.10
15. oktoobril õhtul kella kümne ajal sai G4S tulehäire Valkla külast Harjumaalt. Kohale
tõtanud Dmitri tundis suvila õuel kõrbelõhna. Majja ta ei pääsenud, kuna uks oli lukustatud.
Sees nägi ta meesterahvast diivanil magamas. Õnneks korduvate koputuste peale mees
reageeris ja avas ukse. Mees oli alkoholi tarbinud, toidu pliidile pannud ja ise tukkuma
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jäänud, nii et toit läks kõrbema. Mees lubas ise maja ära ventileerida, abi ei vajanud. Sellele
meesterahvale on Dmitri juba omamoodi päästeingliks, sest on teda ka paaril korral varem
päästnud.
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal

Dmitri Tšenõhh on järjepidevalt töötanud G4S Eestis alates aastast 2011.
Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal

Dmitri on töötas aastatel 2011–2012 mehitatud valve objektil Muuga sadamas. Alates aastast
2012 kuni tänaseni töötab Dmitri AS G4S Eesti Põhja piirkonna patrullteenistuse
turvatöötajana.
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:

20.08.2019 Tööandja poolne kiituskäskkiri inimelu päästmise eest tulehäire lahendamise
tulemusena.
15.10.2019 Tööandja poolne kiituskäskkiri inimelu päästmise eest tulehäire lahendamise
tulemusena.
10.01.2020 AS G4S Eesti aasta elupäästja aunimetus
10.01.2020 AS G4S Eesti III järgu teenetemärk pikaajalise tulemusliku töö eest
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Igapäevane teeninduskvaliteet:

Dmitri töötulemused Maardu piirkonnas on väga head ja ta on kõikide kolleegide jaoks
eeskujuks. Ka ettevõttele oluliste suurürituste turvalisuse tagamisel on Dmitri alati abiks. Ta
teeb oma tööd suure pühendumusega ja professionaalselt.
Kolleegid on kirjutanud Dmitri kohta järgmist:
“Dmitri on mitmele kliendile saanud kaitseingliks. Mõnele lausa korduvalt! Alkohol,
toiduvalmistamine ja uinumine ei ole kõige parem kokteil ja oleks päris mitmel kliendil
võinud lõppeda väga kurvalt. Aga Dmitri on õigeaegselt alati reageerinud! Dmitri on vapper
ja julgeb tõsisemas olukorras säilitada külma närvi ja mõelda selgelt!”
“Dmitri on korduvalt päästnud üht ja sama meesterahvast, kes kahjuks ei mõista, et
toiduvalmistamist ei tohi järelevalveta jätta. Dmitrist on saanud küll selle mehe kaitseingel!
Teine lugu on sellest, kuidas Dmitri on vapralt suitsu täis ruumist päästnud ka teise inimese,
kes uinus. Dmitri julge tegutsemine päästis selle meesterahva igavesest unest!”
“Dmitri on pikaajaline, tubli ja hakkaja turvatöötaja. Teeb tihti tööd G4S Staffis, on
korduvalt inimesi päästnud. Uhke on olla tema kolleeg!”
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

Dmitri on käinud kodanikualgatuse korras konnade kevadrände ajal neid turvaliselt üle
autoteede transportimas. „Teen seda, sest see on hea tegu. Midagi ühiskonnale. Pealegi ei ole
ju ilus, kui tee peal lebavad konnade kehad. Sealsamas käivad pered lastega. Endal on hea
tunne, kui teed midagi head!“
Aastatel 2014–2017 tegi Dmitri Maardu piirkonnas tööd abipolitseinikuna. See töö meeldis
talle ka väga, sest nii sai veel rohkem oma kodukandi heaks teha. Abipolitseinikuna
kodukandis oleks ta ka jätkanud, kuid sealne jaoskond suleti. Ja kui kutsutakse mõnd üritust
valvama, siis tuleb ta ka alati võimalusel kolleegidele appi.
Dmitrile meeldib teisi abistada. Igapäevatöös tähendab see tihtipeale ka hoopis tehniku
kingadesse astumist, sest just patrulli turvatöötaja saab kohapeal mured kõige kiiremini
lahendatud ning kliendile hüva nõu anda. „Mulle meeldib, kui saan kedagi aidata,” ütleb ta.
Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine:

Dmitri tegeleb vabal ajal aktiivselt spordiga. See tähendab regulaarset jõusaali külastamist.
Suvisel ajal lisandub veel rulluisutamine ja jalgrattasõit.
Teiseks oluliseks hobiks on reisimine. Koos abikaasaga on Dmitri külastanud mitmeid riike,
üheks lemmikuteks on Dubai. Reisida eelistab Dmitri koos kaasaga nii, et suuresti
planeeritakse kõik ise, sest nõnda näeb maailma rohkem.
Kandidaadi isikuomadused:
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Kolleegid hindavad Dmitrit tema positiivsuse, abivalmiduse ja sõbralikkuse tõttu. Ka kõige
pingelisemas olukorras suudab ta säilitada rahu ja tulenevalt sellest võtta vastu õiged
otsused. Just tänu kannatlikkusele ja heale suhtlemisoskusele lahendab ta erinevad
probleemid rahumeelselt. Dmitri räägib soravalt nii eesti kui vene keelt, mis tuleb samuti
kasuks, mitte üksnes Maardus, aga ka Tallinnas eri piirkondades.
Tema töösse suhtumine on professionaalne. Dmitri pöörab palju tähelepanu detailidele,
samaaegselt suudab näha ka tervikpilti. Tänu professionaalsusele ja headele isikuomadustele
on ta oma kolleegidele eeskujuks.
Muu märkimisväärne info:

Kandidaadi esitajal on soovi korral võimalus esitada lisamaterjale ettepaneku paremaks
ilmestamiseks. Soovituslik on kindlasti lisada kandidaadi pilt. Valik tehakse elektrooniliselt
komisjoni liikmetele esitatud dokumentide alusel.
Kandidaadi digitaalselt esitanud ETEL liikme volitatud esindaja nimi:
Villu Õun, juhatuse liige
Kandidaadi esitamise kuupäev:
17.04.2020

