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Verificare acuitate vizuală
Visual Acuity Test
Pentru Domnul / Doamna:
For Mr. / Mrs.:

Data naşterii:

Locul naşterii:

Date of Birth:

Born in:

Codul Poştal:

Localitatea:

Date of Birth:

Locality (Place):

Strada:

Ţara:

Street:

Country:

Angajator:
Employer:

Codul Poştal:

Localitatea:

Date of Birth:

Locality (Place):

Strada:

Ţara:

Street:

Country:

Următoarele cerințe privind acuitatea vizuală, în conformitate cu EN ISO 9712, sunt atestate:
Vederea din apropiere, de exemplu, acuitate vizuală de aproape: 1,0
near vision, e.g. near vision: 1,0
Vederea din apropiere trebuie să permită cel puţin lectura numărului 1 de pe tabloul Jaeger, a mărimii4,5
Times Roman sau a caracterelor echivalente (având înălţimea de 1,6 mm), la o de minimum 30 cm, cu unul
sau cu amândoi ochii, cu sau fără lentile de corecție.
The near vision must be adequate to read Jaeger‐No.‐1‐letters or Times Roman 4.5 or equivalent letters (hight 1.6 mm) at a distance
of less than 30 cm with at least one eye with or without corrective lenses.

Percepţia culorilor, de exemplu, testul Ishihara
colour vison, e.g. Ishiara
Percepţia culorilor trebuie să fie satisfăcătoare, astfel încât să permită distingerea şi diferenţierea contrastului
dintre culorile sau nuanțele de gri utilizate în metoda NDT implicată, aşa cum este specificată de către
angajator.
Colour vision must be adequate to identify contrasts between colours of shades of grey which th employer is using in the method.

Vederea la distanţă, numai pentru metoda VT (nu este necesară pentru certificarea conform
EN ISO 9712)
far vision, VT only (not required for certification to EN 473)
Vederea la depărtare trebuie să fie verificată cu sau fără lentile de corecție în conformitate cu EN ISO 8596
pe un panou optotip standard, iar gradul de acuitate vizuală, cu cel puțin un ochi, trebuie să fie 0,63.
In a test the far vision with a standardoptotyp must be checked with or without corrective lenses according to EN ISO 8596, grade of
visual acuity 0.63 with at least one eye.

Lentile de corecție

Necesar

Nu este necesar

corrective lenses

needed

not needed

Locul şi data:

Ştampila şi semnătura:

Location, Data:

Stamp, Signiture:

