Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 23.01.2020

Aasta Turvatöötaja kandidaat
Esitab ETEL liige:

AS G4S Eesti

Kandidaadi nimi:

VITALI LAZARENKOV

Kandidaadi vanus:

30-aastane

Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 23.01.2020
Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane
märkimisväärne tegu

Kaubandusobjektide osakonna turvatöötaja Vitali Lazarenkov olles tööl 01.05.2021 oma
valvataval objektil, märkas kuidas tema kolleegil hakkas halb ning kolleeg kukkus kokku
(hiljem selgus, et tegemist oli infarktiga). Vitali kutsus kohe kiirabi ja alustas
elustamisvõtetega (tegi südamemassaaži) ning tegi seda kuni kiirabi saabumiseni. Kohale
tulnud kiirabi (kokku 3 brigaadi) võtsid Vitalilt kannatanu elustamise üle. Kohal viibinud
kiirabi operatiivjuht ning raviarst ütlesid, et kannatanu jäi elama ainult tänu Vitali kiirele ja
operatiivsele tegutsemisele.
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal

AS G4S Eesti turvatöötaja.
Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal

AS G4S Eesti turvatöötajana alates 01.12.2019.

Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 23.01.2020
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:

2021. aasta AS G4S Eesti II kvartali parim turvatöötaja;
2021. aasta AS G4S Eesti Elupäästja tiitel.
Igapäevane teeninduskvaliteet:

Vitali Lazarenkov on väga kohusetundlik, eeskujulik ja abivalmis turvatöötaja.
Tööülesandeid täidab ta alati korrektselt ning suure pühendumisega.
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

Vitali on läbinud kohustusliku ajateenistuse Sidepataljoni staabis.
Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine:

Vitali Lazarenkov on abielus. Lapsi veel ei ole. Vabal ajal meeldib Vitalile jalgpalli
mängida!
Kandidaadi isikuomadused:

Vitali on loomult sõbralik, abivalmis ja kohusetundlik. Oma käitumise ja suhtumisega töösse
ning kolleegidesse annab ta nakkavat eeskuju kõigile.
Muu märkimisväärne info:

Kolleegi elu päästmisel üles näidatud otsustavus ja tahe on meid kõiki mõtlema pannud,
kuidas olla vapper ja sama hea, kui peaks ise sellisesse olukorda sattuma. See tubli tegu on
ehk parim, mida üks inimene enda elu jooksul teha saab.

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:
11.05.2022

